
GUDS KRAFT TIL Å FORVANDLE

 Takk, broder. [Broder Carl Williams sier: “Det er virkelig et
privilegium at broder Branham kommer så ofte til Phoenix.

Jeg tror han kommer til Phoenixmer enn noe annet sted. Og vi vil
at han skal fortsette å komme, bare så lenge jeg er her, i alle fall.
Gud velsigne deg, broder Branham.”—Red.] Takk—takk, broder
Williams.

God morgen venner. Jeg er … Dette angående Shakarian-
familien, broder Williams og søster Williams og mange av dem
her vet om det. Jeg så det i en visjon, omtrent to til tre år før hun
ble syk, og det skjedde.
2 Og i fjor da vi var her, jeg tror det var i januar, på stevnet,
det var den gangen den presten (Hva heter han? Jeg har glemt
navnet hans nå.) var her. [Noen sier: “Stanley.”—Red.] Stanley,
biskop Stanley, fra Den katolske kirken. Dere husker da han ga
meg Bibelen, vet dere, og han sa til meg…

Det var flere somprofeterte: “Min datter, du er helbredet.”
3 Og han visste at visjonen hadde sagt at hun ikke ville bli
frisk. “Hun ville dø mellom klokken to og tre om morgenen.”
Husk dere det? [Noen sier: “Ja.”—Red.] Så, klokken to eller tre.
4 Og jeg klarte ikke å si det til Demos. Men likevel sa jeg det til
stemoren hennes, i det rommet, rett over stedet her. Jeg sa: “Hun
kommer ikke til å bli frisk.”

Fru Shakarian sa: “Vel, alle profeterer.”
5 Jeg sa: “Selvfølgelig kan jeg ta feil selv, men jeg sa det. Hun
kommer ikke til å bli frisk.”
6 Jeg fortalte mange av dem, for omtrent tre år siden: “Jeg så
henne løpe for livet, og hun kom ned i en seng. Og hun løftet
hendene og ropte til meg, på den måten. Og jeg—jeg kunne ikke
engang nå henne. Og deretter så jeg henne dø. Og jeg kikket, og
det var noe, det var en klokke, og den viste at det var et sted
mellom klokken to og tre.”
7 Og da sa biskopen: “Vel, jeg vil bare følge med og se hvordan
det skjer.” Så, det skjedde.
8 Vi er virkelig lei oss. Jeg føler at menigheten har mistet en
fantastisk person, i søster Florence Shakarian. Men, hun var en
stor sanger, hun var en Åndsfylt kvinne.
9 Jeg var hos moren hennes; moren hennes var en av de
første kontaktene jeg hadde på vestkysten, da moren hennes ble
helbredet. Da legene … Hun lå i en koma, og helt opphovnet.
Og legen som var der, sa til meg: “Vær helt stille når du ber. Ikke
lag mye støy. Kvinnen er døende.”



2 DET TALTE ORD

Jeg sa: “Ja, sir.”
10 Og han sa, da, bare fortsatte å fortelle meg. Og vel, jeg fikk
ikke engang en sjanse til å åpnemunnenmin, omtrent.
11 Så det var broder Demos som ba meg om å komme og gå og
se til henne.
12 Så jeg gikk ovenpå. Og Florence knelte på gulvet, da en
vakker, ung jente, og noen flere kvinner. Og gikk bort og ba for
henne og fortalte det. Og hun var bevisstløs. Og fortalte henne
at hun ville reise seg igjen. Og det gjorde hun. Et par år senere,
døde hun. Og nå, Gud svarer på våre bønner.
13 Og vi vet at, vi tror at vi alle har kommet hit ved Guds vilje,
og vi drar herfra på samme måte. En etter en, vil hver enkelt
av oss krysse den portalen. Og det er derfor vi er her denne
morgenen, samlet i dette Kristne Forretningsmenns Fellesskap,
er for å snakke om disse tingene, og forberede oss for dem, for vi
vet at de garantert kommer.
14 Nå, søster Florence er en ung kvinne, førtito år gammel,
fortalte broder Williams meg nettopp, og veldig ung. Men før
de … hun visste at hun hadde denne sykdommen, ja, så jeg
en visjon av henne og fortalte meg resultatet sitt. Da ville det
være… Gud vet alt om det, og hun så Jesus i rommet før hun
reiste. Vi vil bare ikke be for henne, for det har vi gjort så mye.
Vi ønsker bare å takke Gud for et liv som var blant oss, som
inspirerte oss alle, som søster Shakarian.
15 Og vi ønsker å be for broder Demos, søster Rose. Og husk
at de har fått et forferdelig hardt slag i livet sitt, i det siste …
det er hans far, og hans søster nå i hans…de siste årene. [Noen
snakker med broder Branham—Red.] Men, og, ja, mindre enn…
mindre, ti måneder; og søster—søster Edna også.
16 Så, jeg vet hvordan ha medfølelse for broder Demos. Jeg
hadde en far, bror, kone og baby som reiste med noen få
dagers mellomrom, så jeg—jeg vet hvordan han føler det denne
morgenen. Du forstår det bare når du har opplevd det selv, det
er da du kan ha riktig medfølelse. Og…
17 [PA-systemet skriker—Red.] Jeg gjorde det selv. Unnskyld
meg. Jeg traff en enhet her nede et sted, med hånden. Så jeg—jeg
beklager at jeg fikk den for høyt, og jegmente det ikke.
18 Så la oss stå nå mens vi… hvis du kan, hvis det er… La
oss bøye våre hoder.
19 Himmelske Far, vi er samlet her denne morgenen for å tilbe
Deg, og for å gi Deg takk og pris, for at Du sendte Jesus vår
Gjenløser, så vi har et håp etter at dette livet er over, siden det
er svært usikkert, at vi får leve her hele tiden. Og, Far, når vi ser
de elendige tilstandene disse kroppene kan komme inn i, er vi
glade for at vi ikke trenger å være her hele tiden. Du har laget en
redningsvei, ned gjennom dødens dal.
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20 Og, Far, vi er takknemlige til Deg denne morgenen, for livet
til en som sto hos oss, for mindre enn et år siden og sang Din
pris; søster Florence Shakarian, slik vi kjente henne. Og Du har
fortalt oss lenge før, ja år tilbake, at dette kom til å skje, så det
ikke skulle bli så stort sjokk for oss. Og vi vet at det Du sier er
sant. Og så sier Ditt Ord: “Et menneske som er født av kvinne,
lever få levedager og de er fulle av uro.” Vi vet at det er sant,
også, Herre. Vi vet at vi alle må komme ned gjennom den dalen.
Så vi takker Deg for livet hennes som var her på jorden. Og tror
ved tro, at nå, denne morgenen, at hun har gått bort fra dette
elendige pesthuset, inn i en strålende kropp som aldri kan bli
syk. Og hennes sangtalenter, og stemmen hun hadde, og hennes
ånd så rik av Kristi nåde! Om hun kunne vende tilbake denne
morgenen, ville hun på ingen måte gjøre det; hun hadde måttet
gå gjennom alt dette igjen. Som nå er over, hun er sammen med
moren sin og pappaen sin. De kalte babyen sin hjem. Så, vi—vi
takker Deg.
21 Vi ønsker også å be om trøst, for vår broder Shakarian,
vår kjære, elskede broder, da vi kjenner livet han har levd og
lidelsene han har gjennomgått disse siste dagene, og hvordan han
er; ser ham eldes, og håret hans svinner bort, og skuldrene hans
luter, og likevel prøver han å bli påmisjonsmarken for Gud. Gud,
gi ham styrke i dag. Vi ber, Gud, at Du vil gi det. Til alle de som
sørger over hennes bortgang, vi ber for hver og en.
22 Og la oss, Herre, mens vi tenker på dette, huske at vi også må
reise en dag. Mens vi sitter sammen her i Herren Jesu Nærvær,
vil vi be om at Du vil minne oss på dette på nytt. Og la oss ta en
sjekk, så og si, eller ransake våre egne liv, at vi er under Blodet
og i Troen. Gi det, Herre.
23 Nå, idet jeg prøver å bringe et lite budskap til folket under
disse omstendighetene, i dag, ber jeg om at Du vil hjelpe meg,
Herre. Styrk meg, for jeg—jeg—jeg trenger det, Herre. Og jeg ber
om at Du vil gi det. Og må noe bli sagt som bare vil ære Deg. Og
hvis det er noen som hører lyden av vår stemme denne morgenen,
som ikke er rede til å møte stunden som ligger foran dem, må
dette være stunden da de vil overgi seg til Ham som sa: “Jeg er
Veien, Livet, Sannheten”, vår Herre Jesus Kristus. For vi ber om
det i Hans Navn. Amen. (Vær så god og sitt.)
24 [Noen på plattformen snakker til broder Branham—Red.]
Broderen her vil vite om alle kan høre greit. Han har to
mikrofoner på. Er det greit? Kan dere høre? Løft opp hendene
hvis dere kan. Kan dere høre? Løft opp hendene. Ja vel.
25 Jeg beklager at vi ikke har sitteplasser til alle denne
morgenen. Og vi håper at jeg ikke blir her oppe for lenge, bare
nok til å kanskje gi oss lesningen av Ordet; så Herren Gud kan
ære Sitt Ord som blir lest, og kan gi oss av Sin nåde, slik at vi
kan tjene Ham ved den.
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26 Nå, jeg ble fortalt av Billy Paul denne morgenen, at vi
muligens skal tale neste søndag, i Grantway Assembly of God,
i Tucson. Hvis det er noen fra Tucson her, får jeg kanskje ikke
truffet dere denne uken. Jeg vil være på Grantway Assembly of
God, neste søndag.
27 Vel, nå har vi nettopp kommet tilbake fra øst, og jeg er litt
gåen, etter å ha spist for mye, på grunn av overvennligheten til
folket nede i fjellene. Og—og jeg ble syk, så jeg har ikke følt meg
bra denne uken. Så, be for meg. Og…
28 [Noen sier: “For mye pungrotte.”—Red.] Hva sa du? [“For mye
pungrotte.”] Broder Carl Williams med sin sans for humor, og jeg
tror vi trenger det akkurat nå, han sa: “For mye pungrotte.” Jeg
vet ikke det, broder Carl, men en hel del ekorn.
29 Så om du har lyst til å be for noen denne morgenen, ja, setter
jeg—jeg virkelig pris på om noen av dine bønner er for meg, for
jeg—jeg trenger det.

Nå ønsker vi å gå raskt inn i Ordet.
30 Og jeg vil ikke holde dere her for lenge, for jeg tror det er
en telefonoverføring over hele landet, på dette denne morgenen,
går hele veien fra vestkysten til østkysten, fra nord og sør.
Mange, mange forsamlinger har denne anordningen, som dere
alle hadde her fra tabernaklet. Det er også koblet til oppe i
Phoenix, så overalt hvor møtene er, kommer det rett inn til …
Og de samles i kirker og i hjem, og slike ting, gjennom en veldig
fin bølge. De sier det er enda bedre enn en radiosending. Det er
telefonoverføringen, de setter en mottaker eller mikrofon, eller
hva det nå er, i rommet. Og de…Min kone sa, da hun kom fra
Indiana i forrige uke, ned til Tucson, at det var akkurat som å stå
rett i rommet. Så vi ber om at Gud vil velsigne alle de som er ute
på linjen denne morgenen, uansett hvor de er. Oppe i New York
vil det være, åh, på ettermiddagen nå, og forskjellige tidspunkt
når det krysser nasjonen.
31 Nå over i Romerbrevet, det 12. kapitlet, og det 1. og 2. verset,
ønsker—ønsker vi å lese dette Skriftstedet.

Jeg ber dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet,
at dere framstiller deres kropper som et levende, hellig
og velbehagelig offer for Gud. Dette er deres åndelige
gudstjeneste.
Bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet

ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som
er Guds gode og fullkomne … gode, velbehagelige og
fullkomne vilje.

32 Nå, om Herren vil, vil jeg ta emnet mitt for denne morgenen:
Guds Kraft til å forvandle.

For at dere ikke skal bli dannet lik denne verden,
men bli … forvandlet ved fornyelsen av deres sinn.
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nå, og prøve hva som er Guds gode, fullkomne og
velbehagelige vilje.

33 Det er en gammel, kjent tekst som mange av pastorene deres
har brukt gjennom tiden. Den har vært brukt siden Den ble
skrevet. Men likevel, det er én ting med Guds Ord, Det blir aldri
gammelt, fordi Det er Gud. Det blir aldri gammelt. Gjennom
hver generasjon nå, eller noe deromkring, i tjueåtte hundre år
eller mer, har dette Guds Ord blitt lest av mennesker, prester
og så videre, og Det blir aldri gammelt. Jeg har selv lest Det i
rundt trettifem år. Og hver gang jeg leser Det, finner jeg noe nytt
som jeg overså første gang. Fordi, Det er inspirert, Det er Gud i
bokstavform. Ser dere, det er Guds egenskaper som utrykkes og
er satt på papir.
34 Mange ganger, sier mennesker: “Vel, nå, mennesker skrev
denne Bibelen.” Nei. Bibelen Selv sier, at Gud skrev Bibelen. Det
er Guds Ord.
35 Og Den kan aldri mislykkes. Jesus sa: “Himmel og jord vil
forgå, svinne bort, men Mine Ord vil aldri forgå.” Og Det kan
ikke forgå, og være Gud, fordi Det er en del av Ham.
36 Og siden du er Hans sønn og datter, er du en del av Det, og
det gjør deg til en del av Ham. Så det er derfor vi kommer for å
ha fellesskap rundt Guds Ord.
37 Nå, dette ordet forvandlet, jeg slo opp i ordboken i går. Da jeg
nesten glemte tidspunktet jeg skulle være her oppe, da jeg lette
etter en tekst, og jeg fant dette ordet, eller denne teksten, rettere
sagt, Skriftstedet. Og i ordboken står det at det er “noe som er
forandret.” Det skal “forandres”. Forvandlet, “gjort annerledes
enn hva det var, det har blitt … dets karakter og alt har blir
forandret i det”, å forvandle.
38 Og jeg tenker på 1. Mosebok denne morgenen. Denne verden
var uten form, og den var tom, og mørke var over jorden;
ingenting annet enn et fullstendig kaos. Og da denne verden var
i den tilstanden, beveget Guds Ånd Seg over vannoverflaten, og
hele bildet ble endret; fra et totalt kaos, til en Edens hage. Det
er Guds forvandlende kraft, som kan ta noe som ikke er noe og
gjøre noe fantastisk ut av det. Guds forvandlende kraft!
39 Og vi forstår at, ved å lese Skriften, at Gud brukte seks—seks
tusen år på å gjøre i stand dette Eden. Nå, Han brukte kanskje
ikke så lenge; men bare antar, og tar det fra Skriften der Den sier
at “en dag for Gud, er tusen år på jorden”, det vil si, hvis Gud
regnet ut tiden. Og si at det var seks tusen år Han brukte på å
skape jorden, og at Han hadde plantet alle gode frø på jorden.
Alt var bare fullkomment.
40 Jeg tror mange ganger, når selv kritikere begynner å lese 1.
Mosebok, begynner de å kritisere Den, fordi det virker som om
Den hele tiden gjentar Seg Selv, eller forvirrer deg her og der.
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41 Men hvis vi bare ville legge merke til et øyeblikk før vi går
inn i teksten vår, at Moses så visjonen. Og Gud talte til ham. Gud
talte til Moses ansikt til ansikt, leppe til øre. Nå, Han snakket
aldri til noen annen mann på den måten, som Han gjorde med
Moses. Nå, Moses var en stor, en av de største av alle profetene.
Han var et forbilde på Kristus. Så Gud kan snakke, Han har en
stemme. Den er blitt hørt. Gud kan snakke.
42 OgGud kan skrive. Gud skrev de ti Budmed Sin Egen finger.
Han skrev på Babylons murer en gang, med Sin finger. Han
bøyde Seg ned og skrev i sanden en gang, med Sin finger. Gud
kan snakke. Gud kan lese. Gud kan skrive.
43 Gud er Kilden til all nåde og Kraft, og til all Guddommelig
visdom, er i Gud. Så derfor, vet vi at Han er den eneste Skaperen
som finnes. Det finnes ingen annen skaper enn Gud. Satan kan
ikke skape, i det hele tatt, han forderver bare det som er skapt.
Men Gud er den eneste Skaperen.
44 Derfor skapte Han ved Sitt Ord. Han sendte Sitt Ord. Så alle
frøene som Han hadde lagt i jorden, Han dannet disse frøene ved
Sitt Eget Ord, for det var ikke noe annet å skape frøene av. Han
hadde plassert dem, og de var under vannet. Han sa bare: “La
det bli dette, og la det bli det.”
45 Nå finner vi ut at, mange ganger ser det ut som at Bibelen
gjentar Seg eller sier noe som Den ikke sier. For eksempel, i 1.
Mosebok finner vi at, “Gud skapte mennesket i Sitt Eget bilde, i
Guds bilde skapte Han det; til mann og kvinne skapte Han dem.”
Og så fortsetter Han, ogmange ting skjedde på jorden.
46 Så finner vi ut, at det ikke var noe menneske som kunne
dyrke jorden. “Så skapte Gud mennesket av jordens støv.” Det
var et annerledes menneske. “Og Han blåste livets ånde inn i
ham, og han ble en levende sjel.”
47 Det første mennesket var i Guds bilde, som er Ånd. Johannes
4 sier: “Gud er en Ånd, og de som tilber Ham, må tilbe Ham i
Ånd og i Sannhet.” Men Gud er en Ånd. Og det første mennesket,
som Han skapte, var et åndsmenneske, og det var i Guds bilde og
liknelse.
48 Og så satte Han dette mennesket i kjød, og mennesket falt.
Så da kom Gud ned og ble i menneskets bilde, for at Han kunne
gjenløse det falne mennesket. Det er den virkelige historien om
Evangeliet, etter min—etter min mening.
49 Nå, Gud hadde plantet alle disse fantastiske frøene på seks
tusen år, eller Han hadde talt Sitt Ord. “Det skal være slik.Dette
treet skal bli til. Dette skal bli til.” Alt var perfekt. Det var bare
godt. Og Han befalte hver og en av disse frøene at de skulle
bli, de skulle forvandles til den planten, den slags liv som Guds
Ord hadde talt dem til å bli. Hvis det var et eiketre, skulle det
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frembringe en eik. Hvis det var en palme, skulle det frembringe
en palme.
50 Fordi den store Skaperen hadde nettopp sendt ut Sitt Ord,
og Ordfrøet var der før det virkelige frøet noen gang ble dannet.
Og Ordet dannet frøet. Ser dere, “Han skapte verden av noe som
ikke var til.” Ser dere, Han—Han skapte verden ved Sitt Ord. Gud
talte alt til eksistens.
51 Og siden det var Gud, Skaperen, som talte alle ting til
eksistens, må det ha vært en fullkommen verden. Det var et—et
vakkert sted. Det var et—et virkelig, ekte paradis her på jorden.
52 Nå, som, hvert sted må ha et hovedkvarter et sted. Dette
stevnet har et hovedkvarter, og denne lokalavdelingen har et
hovedkvarter, og en menighet har et hovedkvarter. Og Gud har et
hovedkvarter. Og så dette flotte stedet, landet vi bor i, det har et
hovedkvarter. Og også dette herlige Eden hadde et hovedkvarter,
og dets hovedkvarter befant seg i Edens hage, eller i Eden, mot
øst i hagen.
53 Og Gud satte over dette, for å regjere over hele Sin store
skapelse her på jorden, Sin sønn og Sin sønns brud, Adam
og Eva.
54 Gud var Adams Far. “Adam var en … Guds sønn”, ifølge
Skriften. Han var Guds sønn.
55 Og Gud dannet en medhjelper til ham, av hans egen kropp;
kanskje et ribbein fra over hjertet hans, så hun ville være nær
ham, og dannet en medhjelper til ham. Det var ikke virkelig hans
kone ennå, ikke mer enn det var menneske ennå; Han hadde bare
talt det. Og det var der problemene oppsto, satan fant henne før
Adamgjorde det. Så, det var bareHansOrdHan hadde talt.
56 Jeg sier det, jeg vil ikke bruke for mye tid på det. Men noen
av dere kan bli litt forvirret, spesielt noen av menneskene oppe
i—borte i sør, synes å oppleve dette litt forvirrende, vedørende
Budskapet som jeg har fra Gud i dag, til folket, det om slangens
sæd. Og jeg kommer til å reise hjem, om Herren vil, en av disse
dagene, til Jeffersonville. Jeg ønsker et budskap på rundt seks
timer og oppklare alt det, ser dere, for å presentere det på en
måte, slik at dere kan forstå hva vi snakker om. Og det er SÅ
SIER HERREN. Det er like sant som det var, da Den så vår
søster Florence før hun gikk bort, flere år siden. Ser dere, Det er
Sannheten. Og nå, vi…kanskje det blir misforstått.
57 Hvis noen kom til meg, noe motsatt, ville jeg på en måte
misforstått det selv. Jeg vil ikke kritisere det noen sier. Vi skal
ikke kritisere hverandre. Jeg er ikke skyldig i å gjøre det; jeg
takker Herren. Jeg har kritisert synd og vantro; men ingen
enkeltperson, ser dere, jeg—jeg gjør ikke det. Vi er—vi er brødre
og søstre, strever, vi kommer ned til der søster Florence kom i
går morges, ser dere. Hun… Vi—vi må alle komme den veien.
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Og det er ikke min hensikt å—å prøve å kritisere en broder eller
søster som ikke er enig med deg. Nei, det være langt fra meg
å gjøre det! Jeg tror ikke du vil finne et lydbånd som jeg noen
gang har nevnt noens navn på. Imidlertid har jeg mange ganger
kjent at personer tok feil, men det er mellom dem og Gud. Men
det som er galt, når det gjelder synd og … Og noen ganger er
misforståelser ikke engang synd, det er bare misforståelser av
mennesker. Og jeg—jeg mener at hver og en av oss har rett til å
uttrykke oss, ut fra vår forståelse.
58 Nå, denne store Skaperen hadde plassert Sin skapte sønn.
Nå, Adam var Hans første skapte sønn. Jesus var Hans enbårne
Sønn, ser dere, Han var frembrakt av en kvinne. Men Adam kom
direkte fra Guds hånd, i skapelsen.
59 Nå, hovedkvarteret, med Hans—Hans sønn og Hans sønns
brud over det hele, det så helt fullkomment ut. Det var en—en
mann, overhodet for det hele, Hans Egen sønn og hans brud.
60 Og hvert frø var fullkomment, palmene og eikene og gresset
og fuglene og dyrene. Og alt var i fullkommen orden med Guds
Bud: “Ikke forandre din natur. Bring fram av sitt slag, ethvert
frø! Eik, bli ikke fordervet til et papayatre.” Skjønner? “Palme,
bli ikke fordervet til noe annet. Men ethvert frø etter sitt slag!”
OgHan hadde—Han hadde fulgtmed på det gjennom tidene.
61 Og Han hadde talt Ordet. Og Hans store Skaperkraft hadde
formet disse tingene som kom opp, og til og med mannen og
kvinnen. Og de var overhodet, fordi de var…de var overordnet
alle de andre rasene. Og Han satte dem også under den samme
beskyttelsen Han satte trærne, dyrene og så videre under: Sitt
Ord. De må aldri, på noen måte, bryte det Ordet. De må bli
Der. “Ikke ta noe fra Det, eller legg noe til Det! Du må leve ved
dette Ordet.”
62 Og så lenge skapelsen hadde eksistert på den måten, hadde
ikke søster Shakarian måttet reise denne morgenen, så lenge det
ville ha holdt seg slik, Guds store husholdning! Det er det vi
tror vi er på vei tilbake til. Vi skal tilbake til den plassen, den
posisjonen.
63 Til den syvende morgenen, da Gud så på det hele, og Han
sa: “Det er godt. Jeg—Jeg er fornøyd med det. Ja, Jeg—Jeg—Jeg
er glad Jeg gjorde det. Og alt er nå under kontroll. Og Jeg har
satt Min lit til Min sønn og til hans kone, at—at de vil (satt dem i
spissen for alt dette), at de vil våke over det hele og sørge for at
det er i orden, at alt vil bringe frem etter sitt slag. Nå, han har
makten til å gjøre det.” Gud sa da: “Vel, hvis det hele er så bra,
og det kan ikke være noe annet, fordi det er Mitt Eget ønske. Det
er slik Jeg vil ha det. Og Jeg har talt det på den måten, og Mine
Ord har brakt det fram akkurat slik Jeg ønsket det. Og der er det.
Alt er godt!” Så sier Bibelen at: “Gud hvilte den syvende dagen,
fra alle Sine gjerninger.”
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64 Og alt under kontroll, for å bringe fram av sitt slag. Husk nå,
“å bringe”. Da Han la frøet i jorden, frøet kan bare komme fram
med livskraften som er i det, til å forvandle det fra et frø til en
plante, eller hva enn det var. Hans forvandlende kraft! Nå, Gud
la frøet der nede, med potensialet til å bli det Han sa det ville bli.
Og så lenge det holdt seg i sin rette kategori, ville det bli nøyaktig
det Gud sa det ville bli. Det måtte bli slik, fordi Han hadde gjort
det på den måten, og lagd en kanal. Slik at, alt som forblir i
Hans kanal, på linje med Hans Ord, det vil måtte bringe fram
nøyaktig som Hans Ord sa det ville gjøre. Det kan ikke bevege
seg derfra. Det er kanalisert helt riktig. Så, med alt i Sin Egen
sønns varetekt, at det ville bli på den måten, så sa Gud: “Alt er
godt, så Jeg vil bare hvile. Og hver og en av disse frøene har kraft
i seg selv, til å forvandle seg til den arten Jeg vil at det skal være.
Det er hva det må være, fordi Jeg har gitt hvert frø forvandlende
kraft, til å gjøre ut av seg selv, i sine potensialer nå, til å gjøre ut
av seg selv, akkurat det Jeg vil at det skal være.”
65 Gud har ikke forandret Seg. Akkurat den samme i dag som
Han var da! Gud er fast bestemt på å gjøre noe. Han vil gjøre det.
Ingenting kommer til å stoppeHam. Han vil gjøre det!
66 Nå, etter at alt var så bra og satt i orden, følte Gud Seg
trygg på at nå ville alt være i orden, og så, da Han gjorde det,
så kom fienden inn. Jeg skal … Gud ga kraft til å forvandle.
Og jeg kommer til å kalle denne karen, med kraft, ikke til å—å
skape igjen, men jeg er…Han hadde kraft til å deformere, ikke
forvandle; men å deformere. Nå, alt som er deformert, er tatt fra
sin opprinnelige tilstand, det er noe somhar gått galtmed det.
67 For noen år siden, på en patrulje, gikk jeg gjennom
maisåkrene, jeg tror det var en grein som hadde blåst av et tre
og hadde falt over en maisstengel. Og stengelen prøvde sitt beste
på å vokse opp rett som den skulle være, men den var deformert,
fordi noe hadde skjedd. Og kvisten lå over den.
68 Så har vi de ville slyngplantene i åkeren. Som, mange av dere
menn her, og kanskje noen av dere kvinner… hvis du kommer
fra Kentucky. Kvinnene bruker hakken der på samme måte som
en mann, går ut i åkeren med en—med en hakke, som vi kaller
svanehals-hakke, og hakker opp slyngplantene. For, hvis du ikke
fikk ut disse slyngplantene, der maisen var i raden, som dette, så
ville slyngplanten krype over, få tak i maisen og gradvis vikle seg
rundt, så lett, så snedig, at du knapt kunne se at den viklet seg
rundt. Og til slutt blir den sterkere og sterkere, og den trekker
i maisen til den er deformert. Trekker den mot seg selv, vikler
den rundt sin egen plante; deformerer den fra hva den var, til noe
annet. Fremdeles er detmais, men det er deformertmais.
69 Og vi er alle fremdeles i Guds bilde. Men noen er så
deformerte, som sønner av Gud, som vandrer i strid med Hans
Ord og veien som—som Han hadde for oss og sørget for at vi
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kunne vandre på. Setter noe, verden vipper oss ut av veien,
trekker oss nær til den, og bort fra den rette, smale stripen som
Han plantet oss i, for å være Guds sønner og døtre. Synden har
gjort dette onde mot Guds sønner og døtre.
70 Han som deformerer! Jeg vet at dette virker litt rart å snakke
om på denne måten, “å—å deformere”, men det var det han
var; han deformerte, eller forvrengte. Forvrenge betyr “å bli
forandret, gjort til noe annet”. Og deformere er det samme, at det
har blitt brakt over og deformert, og “dannet på en annen måte”.
Likevel er det fortsatt det samme frøet, men det er deformert.
71 Nå finner vi at han som har deformert, har også hatt like
lang tid til å deformere, som Gud hadde til å forvandle. Nå, han
plantet sitt frø, eller plantet ikke sitt frø, han… i Edens hage.
Siden den tid, har han hatt seks tusen år til å deformere Guds
Frø, Guds Ord; til å deformere Det, gjøre Det til noe annet; da
han … første gang Eva lyttet til ham, og tok til seg bare en
liten frase.
72 Husk, først siterte satan det Skriftstedet så tydelig som det
kunne være: “Gud har sagt at: ‘Dere skal ikke spise av hvert tre i
Edens hage’?” Skjønner? “Dere skal ikke spise av hvert tre?”
73 Og husk nå, Eva sa: “Ja, vi kan spise av hvert tre; men treet
som er midt i hagen, det må vi ikke engang røre ved.” Se på ham,
i budskapet hans, forvrenger Ordet bare ørlite grann. Ved å si…
Eva sa: “ForGud sa, at hvis vi gjør dette, den dagen vil vi ‘dø.’”
74 Han sa: “Åh, dere skal slett ikke dø.” Ser dere, han var en—
en mann, han sa: “Dere—dere—dere kan gjøre dette nå. Og dere—
dere er—dere er litt uvitende mennesker. Dere, egentlig, dere vet
ikke alle ting. Men hvis dere bare ville ta del i dette, så ville dere
få visdom, dere ville få kunnskap. Dere ville skille mellom rett og
galt og være som guder, dere, hvis dere bare ville ta del i denne
visdommen som jeg har. Jeg forstår, men dere gjør ikke det.”
75 Nå er det helt i orden å ha visdom. Men hvis visdommen
er i motsetning, hvis visdommen ikke er riktig visdom fra Gud,
Guddommelig visdom, og blir naturlig visdom; jeg bryr meg ikke
om hvor mye vitenskap vi har, og den slags, eller utdanning, det
er av djevelen. Jeg skal bevise det for dere, om Herren vil, om
noen minutter. Det er av djevelen.
76 Sivilisasjonen er av djevelen. Jeg har nettopp forkynt om
det. All kultur på jorden, alle vitenskapens krefter og alt, er av
djevelen. Det er hans evangelium han forkynte, om kunnskap,
i Edens hage. Og han har tatt den kunnskapen, forvrengt
kunnskap, i strid med Guds Ord og vilje og plan. Og nå har han
hatt seks tusen år på seg til å gjøre akkurat det Gud gjorde, bare
på en forvrengt måte, og har brukt like lang tid på å innføre sitt
eget Eden. Nå har han fått et Eden her på jorden, og det er fylt
med visdom, kunnskap. Det var hans evangelium i begynnelsen,
kunnskap, visdom, vitenskap. Gud har aldri noen gang godkjent
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slikt. Og jeg—jeg vil at du skal følge med et øyeblikk. Han gjorde
dette, og fordi han var enmannmed verdslig visdom.
77 Nå, det er vanskelig å si dette. Det er—det er veldig vanskelig,
fordi jeg taler tilmennesker som føler det samme sommeg, og slik
jeg har følt det i mange år. Men siden åpningen av de Syv Segl, av
Englene like bak fjellet der borte, har Dette blitt en ny Bok. Det
er tingene som har vært skjult, som blir åpenbart, som Gud lovet
i Åpenbaringen 10, at Han ville gjøre. Og vi er det privilegerte
folket som Gud har utvalgt, på jorden, for at vi skal kunne se og
forstå disse tingene; som ikke er et mytisk, kjødelig sinn til en
person som prøver å finne på noe. Det er Guds Ord manifestert,
bevist, at Det er rett. Bevist, ikke av vitenskapen; men ved Gud,
at Det er rett. Gud, som jeg har sagt før i et budskap, Gud trenger
ingen til å tolke Sitt Ord. Han er Sin Egen Tolk. Han sier at det
vil skje, og det skjer. Det vil si, Han—Han stadfester det, det
tolker det.
78 For noen år siden, da vi pinsevenner, da de—de andre kirkene
sa til oss at vi var “gale”, vi “kunne ikke, Den Hellige Ånd
tilhørte fortiden”. Men vi finner ut at Guds løfte var til hver den
som vil, og nå vet vi annerledes. Ser dere, og det er bare litt etter
litt, at dette har utfoldet seg.
79 Ognå lovetHan atmysteriene som var skjult i disse, alle disse
menighetstidene, ville bli åpenbart rett ved endetiden. Og Han
lar oss å få vite det nå. Vi er i endetiden. Vi er her nå.
80 Nå, satan er sivilisasjonens opphavsmann. Han
er vitenskapens opphavsmann. Han er utdannelsens
opphavsmann.

Du sier: “Er det sant?”
81 Ja vel, la oss lese i Guds Ord nå, 1. Mosebok 4, og la oss
gå tilbake og bare se et øyeblikk. Jeg vet at jeg kan … hvis
jeg bruker for lang tid, vil nok broder Carl fortelle meg det.
Men, 1. Mosebok, det 4. kapitlet, og det 16. verset, begynner
med å fortelle her, i begynnelsen, hva Gud gjorde, for å legge
forbannelsen over mannen og kvinnen, og alt de skulle gjøre; og
ikke forbannelsen over dem, men fortelle dem hva som ville skje,
og forbanne jorden for Adams skyld. Og vi finner ut her nå, at
Eva hadde et tvillingpar. Og den ene var av satan, og den andre
var av Gud.

Nå sier du: “Hm-åh! Nei. Nå, broder Branham!”
82 Bare et øyeblikk. Vis meg ett Skriftsted, hvor som helst, som
sier at Kain var Adams sønn. Jeg vil vise deg i Skriften, hvor Det
står: “Kain var av den onde”, ikke Adam.
83 Merk dere nå, da hun ble gravid her. Vi begynner med det 4.
verset, først.
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Adam var sammen med sin kone…, og hun ble med
barn og fødte Kain og sa: Jeg har fått…hun sa nå: Jeg
har fått en sønn fra HERREN.

84 Selvfølgelig måtte det være slik. Uansett om det var en
prostituert eller hva som helst, måtte det komme fra Gud, ser
dere, for det er Hans frø, det er loven om Hans frø, det må bringe
fram, enten om det er et ødelagt frø, fordervet frø eller hva det nå
er. Detmå bringe fram, uansett. Det er Hans befaling.

Så fødte hun igjen, og fikk hans bror Abel.
85 Var ikke mer med ham. Adam var sammen med sin kone, og
hun fødte Kain og fødte også Abel, tvillinger. Satan var sammen
med henne denmorgenen, Adam den ettermiddagen.
86 Dere ser det store oppstyret i avisen her, tror jeg, i Tucson
nå, om den kvinnen som fødte et farget barn og et hvitt barn på
samme tid. Hun var sammen med ektemannen sin den morgenen
og den andre mannen på ettermiddagen. Og mannen ville ta seg
av… den hvite mannen sa at han ville ta seg av sitt eget barn,
men den fargede mannen måtte ta seg av sitt eget. Skjønner? Jeg
vet at i hundeavl og så videre, vil det absolutt skje, hvis det skjer
noen timer etterpå. Dette beviser det.
87 Nå, for å vise hvor sivilisasjonen kommer fra, la oss nå lese
1. Mosebok over her, i det 4. kapitlet av 1. Mosebok igjen, og se
der. Det 16. verset.

Så gikk Kain bort fra Guds ansikt og slo seg ned i
landet Nod, øst for Eden.
Kain hadde samliv med sin kone, og hun ble med barn

og fødte Henok. Det skjedde at han bygde en by og kalte
opp byen etter… sin sønn, Henok.

88 Sivilisasjonen begynte. Doktor Scofield, her i min Scofield-
Bibel, står det: “Den første sivilisasjonen.” Leggmerke til, så fikk
han sønner, og de lagde orgelinstrumenter og musikk. Den neste
fikk sønner, og han begynte å gjøre andre ting, underverker,
bygge byer, og—og lage instrumenter av kobber og alle slags ting.
Ser dere, det var det han gjorde, ble den første sivilisasjonen, som
var fraKain. Han har gjort det sammened gjennom tidsaldrene.
89 La oss nå gå til det 25. verset og se hva som skjedde etter det.

Og Adam hadde igjen samliv med sin kone, nå, og hun
fødte en sønn og kalte ham Set: For Gud, sa hun, har
utsett for meg en annen livsfrukt i stedet for Abel, som
Kain drepte.
Også Set… Også Set fikk en sønn, og han kalte ham

Enosj. Og på den tiden begynte de å påkalle HERRENS
navn (ut fra Set sin linje, ikke Kain sin linje).

90 Ser dere, det store intellektuelle som vi alle holder så fast
på! Hva er kommunisme i dag, hva er deres gud? Det er det
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intellektuelle, vitenskapen. Hva gjør vi, uansett? Hvor bor vi?
Tenk på disse ordene i dag.
91 Nå har han sin egen Eden, satan har det nå. På disse
seks tusen årene har han formet (ikke skapt), men deformert
hele Guds jord, Hans skapninger, dyrene, ved krysning,
hybridisering; trær, planter, mennesker; selv religion, Bibelen,
menigheten; inntil han har skaffet seg en komplett Edens hage,
av vitenskap, alt beveger seg ved vitenskap. Våre biler, alt vi har,
ble gitt oss av vitenskapen, det mennesket har gjort. Og han har
fått sitt store Eden her; for å bevise at Budskapet er i rett tid, for
å bevise at det ikke er en annen tidsalder men Åpenbaringen 10!
Se på hybridiseringen i dag, for å gjøre det bedre, eller penere,
ikke bedre. Se på små barn i dag.
92 Jeg hadde med datteren min til tannlegen i går, og han sa
at tennene hennes vrir seg. En broder nede i Tucson, broder
Norman, hadde med sin lille datter, og tennene hennes vokste
skjevt. Og tannlegen sier at snart, tror han, at kanskje i
kommende tider, at folk vil bli født, med tenner som vokser alle
veier. Det er maten vi spiser, krysset mat.
93 Leste dere Reader’s Digest, forrige måned, om Billy Graham,
den edle evangelisten? Har dere hørt på ham? Jeg ber for ham
nå mer enn noen gang. Da han snakket med de geistlige, og så
videre, her om kvelden, og presteskapet fikk gjennomgå. Noe
har skjedd med ham. En av disse dager håper jeg at han ser
sin stilling, der han er, merk dere, kaller nå fra Sodoma, den
fordervede byen. Og legg nå merke til dette i Reader’s Digest,
at Billy var blitt så svak at han ikke engang kunne holde møtene
sine. Og de fortalte ham at han måtte løpe, trene og så videre.
Så han løper en mile hver dag, tror jeg det er, eller noe, for å
få trening.
94 Mennesket er råttent. Hele menneskeslekten er fordervet. Alt
er som det var i tiden før syndfloden. Alt er i fullstendig ulage,
snudd på hodet, annerledes enn den rette linjen som Gud plantet
dem i. Synden har, gjennom vitenskap og bedrag, forvridd hele
menneskeslekten.
95 Leste du også rett under den artikkelen, hvor det sto: “I disse
dager, at unge jenter og gutter er i sin middelalder, i henhold til
fysisk struktur,mellom tjue og tjuefem år gamle”? Tenk på det.
96 Under skjelningen her om kvelden, kom jeg over ei jente på
tjueto år, i overgangsalder, kalte henne ut. Og det var det legen
hennes hadde fortalt henne.
97 Ser dere, det er en falt, degenerert, fordervet slekt, på vei til
helvete. Jeg vet at det ikke høres etisk ut, men det er bibelsk,
ser du, for det er sant; og denne slekten som vi lever i, denne
generasjonen av mennesker.
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98 Nå, legg merke til i dag, de krysser storfe, krysser planter; og
vitenskapen kommer rett tilbake, den samme vitenskapen som
gjør alt dette, og sier: “Det er akkurat dette som ødelegger hele
menneskeslekten.” Dere leste om det samme sommeg gjorde. Vel,
hvorfor stopper de det ikke? Det er fordi de ikke kan stoppe det.
Guds Ord har sagt at det ville være slik. Men hvis de ville tenke
et øyeblikk, er de redskapene, som Judas Iskariot, de utfører
nøyaktig det Gud sa ville skje. De utfører det nøyaktig på grunn
av deres egen vitenskap.
99 Ved sin vitenskapelige forskning, etter samme mønster som
han forførte Eva, har han også forførtmenigheten, somEva var et
bilde på. Nå, nå Adam er et bilde der igjen, eller Eva, rettere sagt,
på menigheten, se hva det gjorde. I sin søken etter kunnskap,
krysser hun grensen mellom rett og galt, ved å lytte til satans
villfarelse, eller forvrenging av det opprinneligeGudsOrd.
100 Og nå har menighetene i dag blitt deformerte. Nå snakker
jeg ikke om menneskene, enkeltpersonene. Jeg snakker om
kirkeverdenen. En er forvrengt på en måte, og en forvrengt på
en annen, ved vitenskapen. Sammemønster som han gjorde. Han
har utført sin trussel, satan har det, fra Jesaja 14,12.
101 La oss bare lese det et øyeblikk. I Jesajas Bok, la oss begynne
med det 14. kapitlet, det 12. verset.

Hvor du er falt ned fra Himmelen, Å Lucifer,
morgenrødens sønn! Hvor du er kastet ned til jorden,
du som underkuet folkeslagene!
Dette er Jesaja som ser ham i en visjon, ser du, i den

kommende tid.
For det er du som har sagt i ditt hjerte: Til Himlene vil

jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min
trone. Jeg vil sitte på forsamlingens berg, … sidene i
nord.

102 Satans hensikt, fra Eden, var å lage seg sitt eget Eden; og
opphøye seg selv, så Guds stjerner ville tilbe ham, sønner ville
tilbe ham. Og han har absolutt utført det nå, og når han har
gjort dette og brakt det inn i menigheten. Jeg vil ikke gå inn
på detaljene i dette. Alle som hører på lydbåndene, vet om det.
Det—det er nøyaktig den stunden vi lever i, og det er satan som
har gjort det gjennom utdanningsprogram, bedre skikket, bedre
dette, bedre det. Og uten å vite det, er de hele tiden på vei rett mot
døden. Blinde, leder de blinde, blinde ledere av nasjonene, blinde
ledere av vitenskapen, blinde ledere av menigheten, blinde leder
de blinde. Jesus sa: “La dem være i fred, de vil begge falle
i grøfta.”
103 Leggmerke til de to slags Eden her, de er så like, at det nesten
ville forføre selv de Utvalgte. Matteus 24,24 sier at det ville være
slik. Men jeg vil at vi skal stoppe opp et øyeblikk og tenke på
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disse to Edenene, og spesielt én ting, hvordan Bibelen forteller
oss at Guds Ord skapte Eden, og hvordan Guds Ord advarer oss
om at det andre Eden ville komme.

104 Nå vet vi også at det må være et annet Eden, hvis vi også vil
lytte til profeten Paulus, i 2. Tessalonikerbrev det 2. kapittel. Jeg
kan lese Det hvis dere vil.

Han er den som opphøyer seg selv; den dagen
kommer ikke, fra Herren, før syndens menneske er blitt
åpenbart,…

… han som sitter i Guds tempel, opphøyer seg over
alt det som kalles gud, slik at han som Gud blir tilbedt
som Gud.

105 Tenk på det! Nå, Jesaja 14, sa profeten at han så “Lucifer,
i sitt hjerte”, i en visjon, under inspirasjon fra Gud, “som sa
han ville gjøre det.” I Jesaja, åtte hundre år før Paulus, eller
omtrent det.

106 Nå her, åtte hundre år senere, ser Paulus at han inntar
sin posisjon. Legg merke til, det leder til, hans Eden; hans
vitenskapelige Eden, med hans vitenskapelige verden, med en
vitenskapelig brudekirke, alt under ordet “kunnskap”, flotte
seminarer, flotte grader, utdanningsprogrammer.

107 Hør, broder, søster, hver og en av oss kommer til å gå den
veien som Florence gikk. Jeg ber deg, i Jesu Navn, om å tenke
på dette. Ikke tenk på meg. Jeg er broren din. Det—det er ikke
det. Tenk på Ordet som jeg taler, fra Guds Bibel. Og se gjennom,
fullkomment stadfestet i Guds Eget Ord, i tiden vi lever i,
der vi er.

108 Disse programmene er absolutt antikrist, i seg selv. Nå, han
må ha et Eden, han sa at han ville gjøre det. Her er det enkle
Guds Ord som sier at han ville gjøre det, og her ser vi rett ut
og ser ham gjøre det. Han har gjort det med sin intellektuelle,
vitenskapelige, denominelle brud. Han kommer til å ta ledelsen,
en av disse dagene, i et Verdensråd for Kirker som vil bli etablert.
Alle vil være med ham.

109 Prøver menneskene, ikke fordi de er dårlige mennesker;
de ble plantet i den rette raden, som mais, men satan
sådde slyngplantene, kalt vitenskap, forskning, utdanning,
doktorgrader. Noen ganger vil de ikke engang slippe deg til
på prekestolen, med mindre du kan vise fram en doktorgrad
fra et seminar et sted. Det er helt feil! Ikke menneskene; det
er programmet som er feil. Og hva har det gjort nå? Det hele
er på vei opp igjen, og har ført hele verden (gjennom masse
krysning, forvrengning av Guds opprinnelige Frø) til et nytt
mørklagt kaos.
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110 Men jeg er så glad for at Gud husker på oss igjen, at Han
fremdeles kan handle under disse forholdene. Han lovet at Han
ville gjøre det, og kalle en liten flokk som skulle væreHansBrud.
111 Legg merke til her igjen nå, hvor perfekte bilder disse
menighetene er, eller disse Edenene.
112 Gud, gjennom Sitt Ords Frø! Og det er bare én ting som kan
levendegjøre Ordet, og det er Ånden, for Det er Livgiveren til
Ordet. Og når Livet i Ordet møter Åndens Liv, frembringer Det
hva enn Frøet er.
113 Legg nå merke til hva som har skjedd. I Edens hage var Guds
husholdning av uskyld, og det var en av dispensasjonene. Den
første dispensasjonen var uskyld, menneskene kjente ingen synd.
De visste ingenting om synd. Både Adam og Eva var nakne, men
de var skjult for sin nakenhet, med et åndelig slør over ansiktet
sitt. De visste ikke at de var nakne, i det hele tatt, fordi de var
skjult. For, Guds slør i deres eget sinn, de visste ikke hva rett og
galt var. Og det at de begge sto der nakne, viste at kunnskapen
ennå ikke var kommet til dem, ser dere, at de var nakne. Paret
var nakne og visste det ikke.
114 Nå, hvis du vil slå opp, om du vil, eller skrive det ned,
til Åpenbaringen, det tredje kapitlet. Den Hellige Ånd forutsa
denne siste tidsalderen, Laodikea, Pinsens Menighetstid i de
siste dager, Han sa: “Du er naken og blind, og vet det ikke.”
115 Der er Guds Ætt, under uskyld, uten i det hele tatt å vite at
de var nakne, under et slør av Den Hellige Ånd, som dekket dem
fra synd.
116 Og nå i den siste menighetstiden, ser vi her at de er nakne
igjen, og vet det ikke. Men det er ikke Den Hellige Ånds slør.
Det er sløret som satan la over Eva der tilbake, et slør av begjær,
begjærsløret. De er så skitne at de ikke vet at de er nakne,
kvinnene våre på gaten, med shorts på seg, sexy kjole.
117 Noen sendte meg en avisartikkel her om dagen, om denne
nye kjolen som de kommer til å bruke, jeg tror det er fjorten
tommer fra hoftene, eller noe sånt. Og jeg lurer på om våre—om
våre kvinnfolk er klar over at det er et slør av begjær?
118 Nå, du—du vil si: “Jeg kan bevise, for Gud, at jeg er uskyldig
i utroskapmotmannenmin, eller jeg—jeg…i alt dette.”
119 Men likevel, i Dommen, kommer du til å bli kalt en
“horkvinne”. Bibelen sier det. Jesus sa: “Den som ser på en
kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i
sitt hjerte.”
120 “Blind, naken og vet det ikke!” Ikke dem små fattige
kvinnene der ute; det er ingenting jeg har imot dem. Det er det
onde! Og det ser ikke ut til at kirkesystemet klarer å gjenkjenne
det eller stå imot det; lar dem klippe av seg håret, bruke sminke
og shorts og slikt, under navnet kristendom. For en forferdelig
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ting det er! Ser dere, de er nakne igjen, i Satans Eden, og vet det
ikke. De vet det ikke.
121 Etter min mening, på den andre siden av veien, er et
svømmebasseng synlig der det nå er kvinner. Hvis den kvinnen
bare innså hva hun gjør, men hun vet det ikke. Hun er avkledd.
Kroppen hennes er hellig. Hun tar av seg klærne somGud dekket
hennemed, med kledning, for denne generasjonen. Hele tiden tar
hun det av. Hun er naken, under ordet av “sivilisasjon, høyere
utdanning, bedre sivilisasjon, høyere etikk.” La meg være sikker
på at dette synker inn. Det hele er av djevelen, og vil bli ødelagt
ved Herren Jesu Komme. Det vil bli ødelagt, hvert minste grann.
Det vil ikke være en ting igjen.
122 Og, åh, venn, over hele nasjonen, mens du lytter til meg
her i Phoenix, tenk på disse tingene! Her er du underlagt disse
tingene. Nå, Jesus sa at: “De ville forføre de Utvalgte om det
var mulig.”
123 Den første ånden var en … første sløret var et hellig slør,
Den Hellige Ånd, og det var ikke meningen at hun skulle se
forbi Det. Men da—da satan begynte å snakke med henne om
kunnskap, måtte hun bare titte litt på verden.
124 Og det er akkurat det datteren hennes, menigheten, har gjort.
Du må se, du må kle deg som en filmstjerne, eller unge menn må
oppføre seg som Elvis Presley eller—eller Pat Boone, eller—eller
noen av disse menneskene, under navnet religion.
125 Pat Boone er en Kristi Kirke. Elvis Presley er en pinsevenn.
To demoniserte karakterer som har ført verden inn i et verre kaos
enn Judas Iskariot gjorde ved å forråde Jesus Kristus. De vet det
ikke. Disse guttene vet ikke det. Jeg har ingenting imot disse—
disse guttene, mennene, det er ånden sommotiverer dem.
126 Bare trå litt over til den siden, la slyngplanten bare få et
lite tak rundt maisplanten en gang, se hva som skjer; maisen er
ferdig. Åh, ja, den har fått taket på ham. Og det er måten den
gjør det på. Det vil skje hver gang. Eva måtte bare ha et glimt
av verden.
127 Og la meg si deg noe, broder og søster. I Første Johannes, det
2. kapittel og 15. vers, vi kan lese Det hvis du ønsker det, sier
Bibelen:

… hvis vi elsker verden, eller tingene i verden, er det
fordi Guds kjærlighet ikke engang er i oss.

128 Nå, ordet der er ikke jord; det er et gresk ord, er kosmos, som
betyr “verdens orden”. Hvis vi elsker motene på jorden, verden,
hvis vi elsker tidens trend, hvis vi tenker “dette er en fantastisk
tid, åh, vi har alle disse tingene”, hvis du tenker det, er det fordi
du tenker feil. Det er fordervet av djevelen. “For hvis du elsker
verdens orden og tingene i denne nåværende verden, er det fordi
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Guds kjærlighet ikke engang er i deg.” Husk det. Å Gud! Se hva
vi ser inn i!
129 Her vil jeg stoppe opp bare et øyeblikk og fortelle dere en
liten historie. Jeg hørte om en feltprest fra Første Verdenskrig.
De hadde kastet…
130 Slik som satan i begynnelsen, da han kom inn i Edens
hage. Han kunne ikke grave opp Frøene. Han kunne ikke
ødelegge dem. Men han sprayet dem med gift, og det deformerte
Frøene, det brakte ikke fram sitt rette slag. Det deformerte det
originale Frøet.
131 Og slik er det med alle disse religionsprogrammene. De er
fremdeles Guds sønner og døtre, men det blir deformert. De går
i kirken og ønsker å gjøre det rette. En nonne går aldri inn i
et nonnekloster for å bli en ond kvinne. En forkynner går aldri
gjennom skolen bare for å bli en—en—en dårlig mann. Du blir
ikke med i kirken, og håndhilser, skriver navnet ditt i boken,
eller hva du enn gjør i kirken din, for å bli et dårlig menneske.
Du gjør det for å bli en god person. Men det er forførelsen, det
er misdannelsen som gjør det. Satan sprayet det. Skjønner? Gud
hadde aldri en organisasjon. Det finnes ikke noe slikt, noe sted i
Guds Ord.
132 Gud er vår organisasjon, vi er organisert i Ham, en Kropp, i
Gud, i Himmelen. Det er riktig. Navnene våre står i Livets Bok
hos Lammet. Legge merke til det.
133 Men, ser dere, jeg vet det er veldig vanskelig, men jeg—
jeg vil at dere skal holde ut litt lenger, vær så snill. Under
verdenskrigen…Beklager at jeg gikk bort fra emnetmitt.
134 Men for å gjøre dette klart, ønsket jeg å gi dere min analyse
av hva satan gjorde i Eden: sprayet fryktelig giftspray. Ønsker du
å vite hva den sprayen var? Jeg kan fortelle deg det. Jeg kjenner
formelen på den, to ord: vantro, som er motsatt av tro, sprayet
vantro, tvil. Og vitenskapen fylte plassen. Der hulrommet er,
som gikk inn i Frøet, satan fylte det hulrommet med kunnskap
og vitenskap og sivilisasjon, og det har deformert hele Guds
skaperverk.
135 Jeg vet dere mener jeg fører dere ut på tynn is, men jeg er på
isen sammen med dere. Og vi er alle her for å prøve å finne ut
hva vi kan gjøre. Vi sier ikke disse tingene for å være annerledes.
Vi må være ærlige.
136 Vi, hver og en, kommer ned til veis ende, hvor vi skal stå til
regnskap for hvert ord. Akkurat nå vet vi at stemmene våre…
Når vi blir født, blir vårt første lille skrik spilt inn på en enhet.
Det vil bli spilt av igjen på Dommens Dag. Til og med klærne
du har på deg, vil bli presentert for deg, på Dommens Dag. Selv
vitenskapen har oppdaget det, ved TV. Ser dere, TV produserer
ikke et bilde, det bare kanaliserer det. Fargen på klærne, hver
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gang du beveger deg, hver eneste tanke som er i tankene dine,
er absolutt lagret på Guds innspilling. Og den store tingen vil
bli lagt rett foran deg, alle de uanstendige kjolene du hadde på
deg; hver gang du gikk til frisøren, klipte håret som Gud har
gitt deg. Det kommer til å skje. Du vil stå til ansvar for det. Du
kan ikke gjøre noe, rett der, til og med ditt hjertes tanker mens
du gjør det, vil bli spilt rett foran deg. Hvordan skal du unnfly?
“Hvordan skal da vi unnfly om vi ikke akter så stor en frelse?”
Skjønner? Vi kommer ikke til å unnfly. Hver bevegelse og hjertets
tanker, er registrert rett i en annen dimensjon, til og med fargen
på klærne du har på deg. TV, farge-tv beviser det, fanger det opp
og viser det, ser du, og det er bare i én dimensjon, fra de tre vi
lever i. Ser du?
137 Nå, hvordan giften har rammet menigheten, rammet jorden!
Satans gift på Frøene, har skapt hulrom i det og gjort at det har
blitt deformert.Mer ogmer synker han dypere inn imenighetenes
hjerter, og i folkets hjerter og alt, vitenskap, vitenskap. Helt
til det har kommet til et punkt hvor menneskeslekten, ved å
bli krysset … Jeg tror hvert frø bør bringe fram sitt slag.
Og menneskeslekten og planteriket og alt som er blitt krysset,
har ført oss til et sted; ved å spise maten vår fra jorden,
som gjør kroppene våre hybride, det har gjort hele tankesettet
vårt … Nå, hvis kroppene våre fallerer, fra tjue til tjuefem år
gamle, på grunn av degenererte celler, fra krysset mat, vil ikke
hjernecellene våre også degenereres? Er ikke det celler også? Det
er derfor Ricky farer gjennom gaten her, med denne sportsbilen;
mens Ricketta, Elvittas og mange av dem, som vi kaller navn, er
her ute halvnakne foran menneskene, mentalt forstyrret, de har
ikke lenger noe begrep om anstendighet eller moral.
138 Til min lille historie. Denne feltpresten sa at han hadde vært
nede på sykehuset, og fortalte at så mange gutter lå i teltet,
noen … Han hadde nettopp kommet utenfra. Han sa at han
gikk ut dit, og en offiser fortalte ham, sa: “Feltprest, vi vil dra
ut for å ta en kikk på markene der ute.” De hadde sendt ut denne
senneps- og klorgassen, som de gjorde på den tiden.
139 Og sa: “Jeg kom ut der, broder Branham”, sa, “det var
ikke bark på noe tre, det var ikke en gang et gresstrå. Det var
på en påskemorgen.” Han sa: “Det var noen gamle, havarerte
stridsvogner der nede, offiseren måtte få oversikt over dem, og se
om det var noe som kunne gjøres for dem, i nærheten av den store
Argonne-skogen.” Sa: “Da jeg sto der for meg selv”, sa, “kikket
jeg opp, sa: ‘Å Gud, det er slik det hele vil ende.’” Det stemmer,
det kommer. Alt var oppbrent, ikke noe liv noe sted i det hele
tatt, gresset var brent bort; trær, trær var døde av gassene, alt var
dødt, forvridd, hang nedover, der kuler og slikt hadde herjet det.
140 Hvis ikke det er et bilde på verden i dag, hvor satan sprøyter
ut sin vantro, sin hybridisering, sin vitenskap, sin kunnskap!
Inntil, hva det var i begynnelsen, da Gud satte Adam og Eva i
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hagen, det vakre paradiset uten død, uten sykdom, uten sorg og
alt fullkomment i orden, se hva Satans DDT har gjort! Hun er et
kaos. Det er ingenting igjen i den.
141 Han sa: “Jeg begynte å gråte. Jeg gikk tilbake, jeg ble
oppmerksom på en stein.” Sa: “Jeg bare gikk dit og så på steinen,
dyttet den på siden. Nede under steinen vokste det en liten hvit
blomst, den eneste levende som var igjen, fordi den hadde vært
beskyttet av en klippe.”
142 Gud, min Klippe, skjul oss i dag, ÅGud, når disse giftene flyr
overalt i vitenskapens og utdanningens navn. Beskytt oss. Bevar
meg inntil den dagen, Å Gud, dette er min bønn. Nå håper jeg at
vi, hver og en, er under den Klippen, Kristus.
143 Jeg forkynte nettopp her om dagen, mange av dere hørte
det. Jeg gikk ned gjennom skogen, på jakttur, og noe fikk meg
til å snu meg. Og jeg kikket, og der lå en tom sigarettkartong
eller pakke, eller hva du kaller det. Og det er selskapet, jeg
føler at jeg ikke bør nevne navnet deres, men tobakksselskapet
hadde … de har et slagord: “En tenkende manns filter, en
røykende manns smak.”
144 Jeg begynte å gå videre nedover, litt—litt lenger inn i skogen,
og Noe kalte meg: “Gå tilbake til sigarettpakken.”
145 Jeg tenkte: “Himmelske Far, jeg er på vei ned her til det
treet hvor disse ekornene ble talt til eksistens av Deg, en morgen.
Hvorfor ville Du kalle meg tilbake?”
146 OgNoe sa: “Du har en preken å holde på søndag. Teksten din
er skrevet på den.”

Jeg tenkte: “På en sigarettpakke?” Jeg gikk tilbake.
147 Og jeg begynte å tenke: “En tenkende manns filter”, for et
bedrag det er! Hvis en mann var en tenkende mann, ville han
ikke røyke i det hele tatt. Men du skjønner, folk sluker det.
148 Jeg tror det var for to år siden, da jeg var på ett av stevnene,
jeg dro opp til verdensutstillingen da den var på vestkysten. Og
de hadde Yul Brynners film og mange av dem der. Og forskerne,
mange av dem, var i samme rom, og presenterte farene ved å
røyke. Hvordan de trakk røyken over en marmorplate, og tok en
lite Q-tips og tok opp nikotinen derfra og la den på ryggen til
en rotte, og satte ham i et bur, på syv dager var han så full av
kreft at han ikke engang kunne gå. Skjønner? Han sa … Dro
den gjennom vann.

Sa: “Filter!”
149 Sa: “Filter? Det finnes ikke noe slikt.” Sa: “Du…”Nå, dette
er vitenskapen selv. De sa: “Du kan ikke få røyk uten at du har
tjære. Tjære lager røyken.”
150 Og det eneste det er, er et salgstriks for å selge flere sigaretter,
når det… Hvis… Jeg håper ikke du tenker jeg er blasfemisk
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eller en fanatiker. Det er djevelen i en mann, som får ham
til å røyke, for å ta livet av seg selv. Når han—han vil ha
nikotinen fra en sigarett, som vil tilfredsstille behovet hans,
nå kommer selskapet ut med dette villedende salgstrikset og
sier: “En tenkende manns filter.” Han må røyke fire eller fem
sigaretter for å få like mye tjære i seg (for å tilfredsstille ham)
som du fikk med den ene. Amerikanere selger død til sine brødre
og søstre! Jeg skjønner det ikke.
151 Men likevel, der inne, tenkte jeg: “Det finnes en tenkende
manns Filter, som er riktig.”
152 Nå, hvis enmann røykte, husk, det tilfredsstiller en røykende
manns smak. Så, du kan ikke ha et be-… tilfredsstille behovet
for en røyk før du får røyken der, du får … må tilfredsstille
smaken, så, du røyker fire sigaretter, eller fem, og betaler mer for
det enn du ville gjort, om du bare røykte én vanlig sigarett. Ser
dere, det er et triks, et salgstriks; som lurer folket, amerikanerne.
Når jeg tenker på Valley Forge, George Washington; med to
tredjedeler av soldatene hans, og ingen sko på føttene, på den
kalde dagen, for å gjøre oss til den husholdningen som vi er!
Og så selger amerikanere døden til amerikanere, sin bror og
søster, under et falsk salgstriks, for ussel vinnings skyld, roten til
alt ondt. Begjæret etter penger, kjærligheten. Det hele har blitt
sinnssykt, vet dere ikke at alt dette vil gå til grunne! Men hvis du
ikke får røyk, kan du ikke få smaken.
153 Da tenkte jeg: “Det finnes en tenkende manns Filter.” En
tenkende manns Filter! Og jeg tok teksten min fra “En tenkende
manns Filter tilfredsstiller en hellig manns smak.”
154 Så tenkte jeg at kirkesamfunnene våre har gjort mye
av slikt, tar inn mennesker som kaller seg kristne, uansett
hvordan de lever. Hvorfor? De får flere i kirkesamfunnet eller
organisasjonene sine. Vi får flere inn, fordi vi lar dem komme
inn under dette, det og hint, og hva som helst. “Det spiller ingen
rolle, bare så lenge de skriver navnet sitt i boken og sier at de
er en kristen. Det er alt. Åh, ‘ved tro er du frelst’. Du må tro.”
Djevelen gjør det samme. Ja.
155 Du må bli født på ny, og det kommer gjennom Guds Filter!
Nå, det finnes en tenkendemanns Filter. Jeg holder Den i hånden
min. Den vil ikke imøtekomme en denominell smak, men Den vil
uten tvil tilfredsstille en hellig manns smak, vet du.
156 Hvordan kunne en kortklipt kvinne noensinne komme
gjennom dette Filteret? Hvordan kunne en kvinne med shorts på,
noensinne komme gjennom Det, eller langbukser, når Bibelen
sier: “Det er en vederstyggelighet for Gud, for en kvinne å ta
på seg et plagg som bare tilhører en mann”? Og hvordan kan
en mann med selvrespekt, gå ut her og kle seg som kvinnene, la
håret vokse ut som en kvinne, ned i øynene, med pannelugg, og
krøllet opp slik? Han har på seg konas undertøy. Hun har på seg
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ytterklærne hans. En tenkende manns filter? En tenkende mann
vil ikke gjøre det, eller en tenkende kvinne vil ikke gjøre det.
Guds Ord lar ikke det gå gjennom.
157 Det er ikke én ting som kan passere gjennom det Ordet. Det
er Den Hellige Ånd, og Den bringer Ordet inn i deg, og Den
tilfredsstiller en hellig manns smak.
158 Se på en Ricketta på gaten i dag, nydelig, vakker fysikk som
Gud ga henne, og satan bruker det. Og hun kler seg så umoralsk,
uten å vite at hun kanskje om en uke fra i dag allerede vil råtne
i graven.
159 Jeg kom nedover gaten her for ikke lenge siden. Jeg forkynte
på et stevne hos Assemblies of God på vestkysten, i et møte på
Southwestern Bible School. En ung dame gikk nedover langs
veien, i en liten… de små klærne på seg, bikini, eller hva man
kaller det, og frynser som henger nedover, med en cowboyhatt og
støvler. Jeg gikk oppover veien. Jeg tenkte: “Stakkars lille ting,
et barn til en mor og far, som ble satt her for å være en Guds
datter, og har blitt et agn i djevelens felle.” Jeg tenkte: “Jeg tror
jeg bare skal snu og gå tilbake og snakkemed det barnet.” Hun så
ut til å være omtrent på samme alder som min Sarah der, sytten
år, seksten år gammel, eller noe. Jeg tenkte: “Nei, det er best jeg
ikke gjør det. Jeg vil bare gå oppover her på veien og be for henne.
I tilfelle noen ser meg stoppe og snakke med henne, jeg bør ikke
gjøre det.”
160 Nå, og hør, Guds sønner, dere kommer i samme situasjon,
disse dagens Jesabeler vil flørtemed dere, men en tenkendemann
vil tenke først. Hun kan være så pen, kanskje “jeg kunne slå lag
med henne”, men det vil koste deg sjelen din, gutt; noen av dere
jenter, disse Rickyene! Tenkende manns Filter tilfredsstiller en
hellig manns smak.
161 Dere gifte menn, når dere ser disse kvinnene på gaten slik,
dere Guds sønner, skjønner dere ikke hva som skjedde helt
i begynnelsen? Da vitenskapen hadde gjort kvinner så pene i
verden før syndfloden, at Guds sønner tok segmenneskenes døtre
(ikke Guds døtre), og Gud glemte det aldri. De ødela alt sammen;
vitenskap, penere. Det pleide å være… Du legger merke til at
skjønnheten til kvinner øker i de siste dager, er et tegn på enden;
Gud har stadfestet det. Så bruk en tenkende manns Filter, du vil
få en hellig manns smak. Det vil koste deg hjemmet ditt. Det vil
koste deg posisjonen din. Det vil koste deg alt du har; foruten
det, din sjel! Det vil splitte opp hjemmet ditt. En annen mann
vil kanskje oppdra barna dine, eller en annen kvinne oppdra
barna dine.
162 Ta en tenkende manns Filter, det vil tilfredsstille en hellig
kvinnes smak. Når du er på vei til frisørsalongen, eller noe annet,
og de forteller deg: “Du kommer til å få hodepine, vet du.” Ta en
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tenkende kvinnes Filter, hva Bibelen sier, ser du, vend deg så bort
fra det. Skjønner? Ikke gjør det.
163 Jeg er din broder, og jeg elsker deg. Jeg har ingenting imot
deg. Gud vet. Og det er det som får meg til å si de tingene jeg
gjør, er på grunn av—av Guds kjærlighet til deg. Hvis en mann
går ut der, og de ikke forteller deg det, pastoren din lar deg sitte
og oppføre deg slik, han elsker deg ikke. Han kan ikke elske deg.
Jeg vil ikke ha den slags kjærlighet til kvinnene. Jeg vil ha en
hellig smak for søsteren min. Jeg vil at hun virkelig skal være
søsteren min. Ikke at noen kan si, noen snakker om at hun er så
pen og hvordan hun er, og disse sexdronningene: “Hun går til min
…”Hmh-hm. Nei. Jeg vil hun skal være en dame!
164 Å Herre, bevar meg under Klippen. Ja. I Efeserne 5,26, den
eneste måten du kan komme deg til den Klippen, det er: “Renset
ved atskillelsens vannbad i Ordet.” Det er riktig.
165 Nå, ikke la denne djevelen sprøyte deg med utdannelsen sin.
Nei, nei. Det vil drepe din innflytelse. La ikke djevelen bruke det:
“Vel, jeg tilhører menigheten som moren min tilhørte, som min
far, min bestemor.” Ikke la djevelen spraye deg med det. Bibelen
har allerede sagt, i De Syv Menighetstidene, og slikt der, at alt
har falt til jorden! Det er riktig. Det hele er korrupt. Det hele er
et råttent sår. Ikke la ham spraye deg, si: “Vel, det er høyere etikk.
Vi er mer utdannet enn vi pleide å være i gamle dager.” Ikke la
djevelen få deg til å tro det. Jeg har vist dere hele programmet
hans for sivilisasjon, utdannelse og vitenskap. Han har brakt det
rett inn i menigheten, og ikke hør på det. Hold deg unna de skitne
tv-programmene og slikt!
166 Og teksten vår sier: “Bli ikke likedannet, men bli forvandlet.”
Ikke gå inn og si: “Jeg ble godkjent, søndag.” Nei. Gå inn og bli
forvandlet akkurat nå, forvandlet fra det du er, til det Gud vil at
du skal være.
167 Nå, det kommer an på hva slags frø som er i deg. Hvis et
intellektuelt, læremessig frø har blitt plantet i deg, er det bare en
ting det kan gjøre, deformere deg, det er alt, med en sønn eller
datter av Gud. Det er det eneste det kan gjøre. Folk i dag, når
jeg ser ut, oppfører de seg som om de ikke engang tror det finnes
en Gud.
168 Unnskyld dette uttrykket. Hvis noens følelser blir såret av
dette, mener jeg det ikke. For et par søndager siden, ble jeg
invitert av min egen datter, til å komme å se religiøs synging på
TV. Det var på søndag morgen. Jeg ønsket å høre Oral Roberts i
programmet hans, jeg ba dem om å gi meg beskjed. Sa: “Hør på
dette, dette er flott salmesang.” Sønnen min sto der, fortalte meg
om det, også. Og jeg dreide på apparatet…
169 Vi leier av en kvinne som har fjernsyn i huset sitt. Jeg har
aldri tenkt å ha ett i huset mitt. Nei, sir. Jeg vil ikke ha den tingen
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i huset mitt. Jeg ville skutt den i stykker med haglen min. Jeg vil
ikke ha noemed den onde tingen å gjøre. Nei, sir!Men tok en…
170 La meg fortelle dere om dere fra Arizona her. Dere så den
undersøkelsen her om dagen, om skoler, ikke sant? Åtti prosent
av barna på skolene i Arizona lider avmentalemangler, sekstisyv
prosent av demvar på grunn av formye TV-titting. Hvamed det?
171 Du bør bruke haglen din! Skjønner? Nå, ikke la djevelen
sprøyte deg med det. Nei, sir. Nå, folk, som jeg sa, folk oppfører
seg som om de ikke trenger å komme til Dom.
172 Disse guttene og jentene, de hadde en indiansk familie, og en
hel masse ting. Jeg tror en kar som heter Mr. Pool er lederen for
det. Og hvis jeg noen gang har sett en moderne hån mot salmer,
var det måten de gjorde det på; en gjeng Rickyer som står der og
vifter med hendene opp og ned.
173 Jeg satte absolutt pris på den unge mannen her i morges,
som sang, så anstendig ut, som en ekte mann. Jeg—jeg liker det.
Når dere—dere forretningsmenn noen ganger kommer hit, med
en gjeng med disse Rickyene som står her, og hyler og skriker og
bærer seg, og trekker inn pusten til de er blå i ansiktet; og det er
ikke sang, det er bare å lage masse vitenskapelig bråk. Sang er
“melodi fra hjertet”.
174 Og jeg tenkte: “Så synd! For en skam det er! Så hvordan,
under religionens navn, oppfører de seg som det ikke finnes noen
Gud!” Noen sa her om dagen, til en gutt som er sammen med
datteren min. En kristen gutt sa, kom med en frekk kommentar
omAdam og Eva, sa: “Eva går gjennom hagen. Sa: ‘Barn, ser dere
det treet der?’ Sa: ‘Det var der moren deres spiste oss fra hus og
hjem.’” Kunne du tenke deg, skulle være en trofast kristen, som
tok et løfte og et Guds Ord og kastet det bort til grisebingen! De
oppfører seg som om de ikke trenger å komme til Dom. Men Gud
vil la hver hemmelighet komme til Dom. De oppfører seg som om
det ikke finnes noen Gud.
175 Jeg vil ikke kalle dem en tosk, fordi Bibelen sier at dåren…
ikke riktig. Jesus sa at det ikke er det. “Ikke kall noen en tosk.”
Men i Salmene 14,1: “Dåren sier i sitt hjerte: ‘Det finnes ingen
Gud.’” Skjønner? De—de er ikke…Jeg vil ikke kalle dem tosker,
men de oppfører seg somde er det. De oppfører seg somdet.
176 Så du ser hvor vi er i dag, som: “Det finnes ingen Gud.”
“Jeg tilhører kirken!” Og de alle, hele greia, Bibelen, er en stor
spøk: “Menigheten vår vet hvor de skal!” Ja …[Tomt område
på lydbåndet—Red.]… rett til helvete, helt riktig. Rett på veien,
rett ned gjennom vitenskap og utdanning, teologiske seminarer
og slikt, bare feier dem rett nedover veien. Den Hellige Ånd har
ingen sjanse til å komme med en åpenbaring om noe; seminaret
har satt en stopper for det.
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177 Den Hellige Ånd skal lede oss; ikke et seminar, ikke biskoper
og tilsynsmenn, og så videre. DenHellige Ånd er vår Leder.
178 Kain var en slik person. Han var absolutt veldig religiøs. Nå,
hvis religion er alt du trenger å ha, så var Gud urettferdig ved å
fordømme Kain. Fordi han var religiøs, han var like religiøs og
oppriktig som Abel var. Husk nå, han tenkte på Gud, han tilba
Gud, han hadde en kirke, han bygde et alter, han ofret et offer,
han ba, han tilba, men han ble forkastet. Uansett hvor… Esau
ble det også. Skjønner?
179 Religion, ser dere, det er satans sak; ikke for å drepe det hele,
men bare forderve det. Det er alt. Han kommer ikke til å drepe
alt sammen. Åh, ikke kommunister; nei, nei, antikrist er ikke
kommunisme. Bibelen sa: “Det ville forføre selv de Utvalgte hvis
det var mulig.” Ikke bry dere om jernteppet, men det lilla teppet.
Hm-hmh.
180 Men legg merke til, Kain kom for å tilbe, men han hadde feil
sæd i seg, slangens sæd. Slangens hvesing hadde hvest over ham,
for han var kvinnens ætt. Han kjente Guds fullkomne vilje, men
han nektet å gjøre den. Visste du det? Satan kjenner Guds vilje,
men nekter bare å gjøre den.
181 Legg merke til, at han hadde sett Gud stadfeste Abels
budskap. Nå vil jeg at du skal tenke, bruk din tenkende
manns Filter nå et øyeblikk. Abels korrekte budskap, som Gud
stadfestet å være Sannheten! Forstår du det nå? Hm-hmh. Abels
budskap var blitt mottatt, og Kain så det og visste at Gud
hadde stadfestet at det budskapet var rett. Men han kunne bare
ikke gjøre det. Hans stolthet hindret ham fra det. Det stemmer,
stoltheten hans hindret ham fra å gjøre det. Han hadde sett at
Gud stadfestet budskapet.
182 Slik ser det ut til å være nå, så vanskelig for folk å ydmyke
seg for Guds Ord. De—de—de vil bare ikke gjøre det. De vil
ydmyke seg for kirkens trosbekjennelse, helt klart, men ikke for
Guds Ord.
183 Hvis du ønsker å finne dette, går du til … Jeg har et
Skriftsted her, det er det jeg sikter til her. 1. Mosebok 4,6 og 7,
Gud sa til Kain, sa: “Hvorfor slår du blikket ned? Hvorfor er du
full av vrede mens du går omkring? Du hørte nettopp et budskap
som gjorde deg opprørt.” Sa: “Vel, hvorfor gjør du det? Hvorfor
slår du blikket ned, fordi Jeg ikke kom til kirken din? Så hvorfor
gjorde du det?”

Bruker du en tenkendemanns Filter? Skjønner?
184 Eller: “Hvorfor ikke … Hvorfor ser du slik ut?” Sa: “Hvis
du vil gjøre det gode, så gå og gjør som broren din der ute, så
vil Jeg ta imot deg og velsigne deg. Jeg vil gjøre det samme for
deg.” Men han kunne bare ikke gjøre det. Han sa: “Nå, hvis du
ikke gjør det, ligger vantroens synd på lur ved døren.”
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185 Nå, når de sier til oss: “Miraklenes dager er forbi”, de ser det
så fullkomment stadfestet og bevist, ser dere, alle disse tingene
som Gud lovet at Han ville gjøre i de siste dager, i Åpenbaringen
10 og Malakias 4, alle disse tingene så fullkomment stadfestet,
hva er i veien, brødre? Hva er galt, ser du?
186 Hvis de ikke gjør det; vantro, som er synd. Det er bare én
synd, det er vantro. Det er riktig. Du blir ikke fordømt fordi du
drikker, røyker, tygger tobakk, bruker shorts, gjør hva enn du
gjør. Nei, det fordømmer deg ikke. Det er fordi du ikke tror. Hvis
du trodde, ville du ikke gjøre det. Skjønner? En troende gjør ikke
det. Han tar en tenkende manns Filter, ser du, ser du, eller en
tenkende kvinnes Filter, en av delene. Ja vel. Men, du ser, synden
ligger på lur ved døren.
187 Legg nåmerke til hva det gjordemedKain, og det kommer til
å være det samme i dag. Det fikk Kain til å gå bort, en forsettlig
synder. Han var bevisst ulydig. Hver person vil være på samme
måte. Var bevisst ulydig etter at han hadde sett Abels budskap
så stadfestet av Gud, at det var sannheten, og nektet å gjøre det.
Gjorde det samme da. Da krysset han skillelinjen.
188 Du kan trå over en grense. Du vet det, gjør du ikke? Nå,
forkynnere, både her og ute i telefon-landskapet hvor denne
sendingen kommer ut over landet, innser dere det?Når dere ser at
det er Skriften, og dere ikke vil gjøre det, vil ikke Gud alltid…
Han vil…Åh, du vil fortsette videre, bli velsignet. Slik var det
med alle i Israel, de bodde midt i ørkenen og oppdro barn, fikk
avlinger, og velsignet, og alt, men “hver og en av dem er Evig
atskilt fra Gud”. Jesus sa det. Åh, ja, Gud vil velsigne deg videre,
men du er fortapt. Ja visst. Det er det Bibelen sier nå, det er det
Han sa. Legg merke til at du kan trå over skillelinjen. Tror du
det? Det gjorde Kain.
189 La—la oss bare gå over hit et øyeblikk, jeg har Hebreerne
10,26. La oss se om jeg kan finne det riktig raskt. Hebreerbrevet,
det 10. kapittel og… Jeg tror, det 26. verset. Jeg har skrevet det
ned her. Bare et øyeblikk, om dere vil bære over med meg, og la
oss bare lese Det et øyeblikk. Ja vel, her er vi.

For dersom vi synder med vilje etter at vi … lært
sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake noe
offer for synd,
men bare en viss, skremmende forventning om dom

og en brennende nidkjærhet som skal ødelegge den som
står imot.

190 Det er SÅ SIER GUDS HELLIGE ORD. Hvis vi bevisst ikke
vil tro etter at vi har sett Det og hørt Det, så har vi trådt over
grensen. Det vil aldri bli noe mer tilgivelse for det, du har trådt
over grensen.

“Åh”, sier du, “Gud velsignermeg fortsatt.” Åh, ja.
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191 Husk Israel, grenselandet, da Gud ga dem et løfte, over i det
Hellige Land… i landet, var det godt, med melk og honning, og
da Moses sendte ut Kaleb og Josva og speiderne for å gå over, og
utspeide landet, og brakte tilbake det stadfestede beviset, sa ti av
dem: “Vi kan ikke gjøre det, vi klarer ikke, se på vanskelighetene
der, vi vil bli fanatikere, vi har disse bitte små tingene å kjempe
med, se hva de har, vi—vi kan ikke gjøre det, vi er ikke i stand til
å gjøre det.”
192 Josva og Kaleb sa: “Vi er mer enn i stand til å gjøre det, Gud
ga løftet.”
193 Og husk, at de vendte tilbake. Det var i Kadesj-Barnea. Og de
vendte tilbake og ble ørkenvandrere. Og hver og en av dem døde,
og er tapt for Evig. Jesus sa det.
194 Ikke trå over den skillelinjen, ser du. “Når du vet å gjøre godt,
og ikke gjør det, er det synd for deg.”
195 Israel gjorde det samme. Etter at de så Moses stadfestet, og
så lot de Bileam spraye dem, den dyrebare, stadfestede Ætten.
Pastor, si ikke (aldri) noe imot dette Ordet. Se på Bileam, han
var en profet, og han hadde sett at Guds Ætt ble stadfestet. Men
under påvirkningen fra sitt eget store kirkesamfunn, som han
var i, Moab, da han så den store flokken med vandrere som kom
gjennom landet, sprayet han det og sa: “Vel, vent et øyeblikk. Vi
er alle kristne. Vi er alle troende. Ja, våre fedre og deres fedre er
de samme. Er vi ikke Lots barn? Var ikke Lot Abrahams nevø? Er
vi ikke alle like? La oss gifte oss med hverandre.”
196 Og Israel, som Eva i Edens hage, lot satan spraye henne, han
sprayet også Israel gjennom en falsk profet. Da den virkelige
profeten var med dem, med stadfestet Ord. Med en oppfatning
av intellektuell kunnskap, sprayet han dem. Tenk på det. Nå, det
ble aldri tilgitt, synden ble aldri tilgitt.
197 Frøene råtnet rett der på pliktens vei, på veien til det lovede
land. Alle sammen gikk til grunne og råtnet, rett i menigheten,
på deres plikts post, der de fulgte Gud. Og lar satan sprøyte
den intellektuelle sprayen over dem, pedagogisk, intellektuell
tankegang, og sier: “Ja, vi er alle like, vi er alle Guds barn.” Det
er dere ikke!Men han lot den falske læreren der sprøyte demmed
den intellektuelle oppfatningen han hadde avDet.
198 Og akkurat som Kirkenes Verdensråd gjør akkurat nå, ser
dere, det samme: “Vel, la oss alle slå oss sammen i en stor
organisasjon.” Hele organisasjonssystemet ditt er av djevelen.
Det er dyrets merke, i Bibelen. Jeg vil gi ut en bok om det, ganske
snart, om Herren vil.
199 Legg merke til, på Noahs tid, så de at Ordet ble reist opp, for
å flyte. La meg komme med en liten bemerkning her nå, Ordet
ble satt sammen for å bli forvandlet fra bakken til himmelen. De
så strukturen ta form; men med sine intellektuelle oppfatninger,
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lo de profeten Noah rett opp i ansiktet, da han profeterte om
endetiden. Men hva gjorde … Den konstruksjonen ble lagd
av Guds Ord, tettet på innsiden og utsiden, med bønn og tro.
Da regnet kom, døde alle de intellektuelle oppfatningene om
religioner, og råtnet rett i… rett i kirkene deres, på jorden. Og
arken fløt over det hele. Det vitenskapelige sprøytede frøet råtnet
rett i dommen.
200 Men, hva er det vi prøver å gjøre, prøver vi å etablere kirken
vår, eller prøver vi å etablere Guds Ord? Hva prøver vi å gjøre?
Hva arbeider vi for? Prøver vi å få folket tilbake til Dette? Hva
prøver denne flotte Eva å gjøre her i disse siste dager, denne
Eva-kirken?
201 Jeg er nødt til å slutte straks, broder, for det—det begynner å
bli for sent. Bare gi meg omtrent femten minutter til, så stopper
jeg ved Skriftstedene mine—mine her. [En broder sier: “Ja visst,
fortsett videre.”—Red.] Ja vel. Ja vel. Jeg vet. Vel, folk ønsker nok
å komme inn her og rydde opp. Men det virker bare for meg som
det er vanskelig å slutte. Jeg skal skyndemeg. Ja vel.
202 Se, den store, vitenskapelige, pedagogiske, hybride Eva
i dag, kalt kirken, hva prøver hun å gjøre? Prøver hun å
opphøye Guds Ord, og lar folket gjøre slik de gjør? De bruker
ikke en tenkende manns Filter, eller Guds Filter. Se hva
de frembringer. De opphøyer seg selv. Kirken er, med sitt
deformerte kunnskapsprogram, har fått hele menneskeslekten
til å bli vitenskapelig uvitende om Guds Ord. Nå skal jeg berøre
disse utsagnene, jeg skal ikke dvele ved dem for lenge, nå, for å bli
ferdig. Vitenskapelig uvitende! Når Gud, rett her på jorden, gjør
de tingene Han gjør, ved Sitt lovede Ord, og de overser Det og går
bort fordi de er vitenskapelig uvitende. Vitenskapelig uvitende!
203 Jeg smilte da, fordi broder Williams her, skrev her på en
papirlapp: “Du kan holde på hele ettermiddagen”, noe slikt. Men
jeg setter pris på det, det er veldig fint. Ser du?
204 Men folket synder med vilje. Det har fått hele kirkesystemet
i dag til å synde med vilje mot Gud. Ja, vanlig anstendighet vil
bevise for deg at Det er riktig. Ja vel. Et begjærslør forblindet
øynene hennes, for Guds Ord, og hun oppdager at hun er naken
igjen. Du vet, Gud, sa i Åpenbaringen 3: “Kom, kjøp litt øyesalve
av Meg, så dine øyne kan bli åpnet.” Ser du, øyesalven er
Hans Ord.
205 Du vet, de sier: “Vel, denne mannen studerte i førti år, for å
få gradene sine. Han er en B.L.D., D.D., og alt dette.”
206 Vet du hva Jesus sa om det? Han sa: “La mannen fornekte seg
selv.” Paulus gjorde det.

Du sier: “Det betyr ikke det.”
207 Vel, hvorfor fulgte Paulus det opp da? Han sa: “Jeg kom
ikke til dere med overtalende ord fra menneskelig visdom, for
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dere ville ha bygd deres håp på det. Men jeg kom til dere i
kraft og manifestasjoner av Den Hellige Ånd, for at deres ord
skulle være… deres tro skulle være bygd på Guds Ord, ikke på
manifestasjoner av visdom.”
208 Det ser ut til at folk har mistet sin vanlige anstendighet og
ærbarhet. De er ikke som de var før. Før, da profeten sa: “SÅ
SIER HERREN”, så skalv folket. Ja, det gjorde de visst. Folket
handlet, for de var redde. Men nå har de mistet all redsel for Det.
De frykter ikke Gud.
209 Salomo sa: “Gudsfrykt er begynnelsen til visdom”, bare
begynnelsen til den.
210 Men profeten kan si SÅ SIER HERREN; folket sier “tøv!”
Ser dere, det er ikke noe håp for dem. Det er, de sier: “Vel, vi er
smarte. Vi er intellektuelle, vi trenger ikke å godta den slags! Vi
vet hva vi snakker om!”
211 Det er også et gammelt ordtak, at: “Dårer går med piggsko,
der Engler frykter å sette sine føtter.” Ja visst.
212 Nå, hva er forvandlingen? (Raskt.) Hvordan oppnår vi den?
Hva gjør forvandlingen? Gud gjør det ved Ånden i Sitt Ord. Han
forvandler. Han planter Sitt Frø, sender Sin Ånd over Det, ogDet
bringer frem produktet. Hans Hellige Ånd forvandler Ordfrøet
til å bli stadfestet av Sitt slag.
213 Hva slags frø du er, det viser nøyaktig hva som er i deg. Du
kan ikke skjule det. Uansett hva du er på innsiden, det vises på
utsiden. Du kan bare ikke hindre det. Du kan ikke gjøre det treet
til noe annet enn hva det er. Ser du, det—det vil bli på den måten.
Den Hellige Ånd forvandler frøene som er på innsiden av det.
Uansett hva slags frø det er, vil Den forvandle det. Hvis det er
ondskap, vil det bringe fram ondskap. Hvis det er en hykler,
vil det bringe fram en hykler. Hvis det er et ekte Guds Ord,
vil Den bringe fram en ekte sønn eller datter av Gud, gjennom
en tenkende manns Filter. Når Frøet kommer opp, kommer Det
gjennomDet, Det frembringer enGuds sønn eller datter.
214 En dag da verden lå i mørkets kaos, Gud … Hør nå godt
etter, for vi skal ikke snakke … bare litt lenger. Hør her. En
dag da verden igjen var i alle slags religioner, vaske hender,
gryter, iført forskjellige kapper og luer, og så videre, lå den
midt i fullstendig kaos. Det ekte Guds Israel hadde blitt så
fordervet fra Guds lover og forskrifter, Jesus sa: “Dere, med deres
tradisjoner, har gjort Guds Ord virkningsløst for folket, ved deres
tradisjoner.” Og se på de hellige prestene, som de kalles; og Jesus
sa: “Dere er av deres far, djevelen, og hans gjerninger gjør dere.”
Ser dere, det var nøyaktig hva Han sa.
215 Nå, da verden var i denne situasjonen, beveget Guds Ånd
Seg igjen over et Frø som var forutbestemt. Han forvandlet
og transformerte Sitt løfte i Jesaja 9,6; Han, Gud, ble gjort til
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menneskelig kjød, for å redde den kaotiske tiden. Da mennesket
ble skapt i Guds bilde, kommer Gud her, ved at profeten forutså
det … Husk nå, Ordet, profeten forutså det, akkurat den
samme profeten som så satan i disse siste tider, ser dere, i dette
utdanningsprogrammet og slikt han har, religiøst program. Den
samme profeten, Jesaja 9,6, sa: “Et Barn er oss født, en Sønn er
oss gitt; og Hans Navn skal være ‘Rådgiver, Fredsfyrsten, Den
Mektige Gud, Den Evige Far’. Og Hans regjeringstid skal aldri ta
slutt.” Og det Ordet er Guds Ord. Og Ånden kom over det Ordet,
og Det tok form i morslivet til en jomfru. Amen. “En Sønn er
født”, ikke skapt, “født”.
216 Satan prøvde å sprøyte Det igjen og igjen. Han tok Ham
opp og sa: “Hvis Du er det Du sier Du er, så gjør noe av denne
helbredelsen her formeg. Vismeg hvordanDu kan gjøre det. Gjør
dette, brød, og disse steinene til brød. La oss se Deg ta et stup,
for Skriften sier Du ville gjøre det.”
217 Ser du at de religiøse djevlene i dag fremdeles sier det
samme? “Hvis det er noe slikt som Guddommelig helbredelse;
her ligger broder Så-og-så, la oss se deg helbrede ham.”
218 Den samme djevelen sto ved Jesu kors og sa: “Hvis Du er
Guds Sønn, kom ned fra korset.”
219 Ordet sier at Han var Guds Sønn. Ånden beviste at Han
var Guds Sønn. Jesaja 9,6 ble oppfylt. Og her om kvelden hørte
mange av dere i sendingen hvordan vi kom med over seksti
Skriftsteder, nesten, tror jeg, for å bevise at Skriften sier at Det
var Ham.
220 Åh, satan prøvde og prøvde igjen, gjorde alt mulig. En natt,
da Han lå bak i et skip, så han at Han sov. Og han sa: “Jeg skal
ødelegge Ham her og nå.”Men han klarte det ikke.
221 Han prøvde å friste Ham til å gjøre gale ting, men han
klarte det ikke. Hvorfor? Han hadde blitt sprayet med avstøtende
middel av forutbestemmelse. De kan ikke bli forført. Nei, nei.
Ordet sa at Han ville være her. Amen. Det er ingen djevel som
vil hindre Ham, og ingen annen Guds sønn, som er forutbestemt
til å ta Hans plass. Han er sprayet med et avstøtende middel.
Satans gift, denominelle doktorer rører Ham ikke i det hele tatt.
Han beveger Seg rett videre, ingenting kommer til å hindre Ham,
ser du. Det hadde ingen virkning på Ham.
222 “Vel, jeg vil gjøre Deg til biskop over hele jorden. Jeg har
herredømme over den. Hvis Du bare vil tilbe meg, komme å bli
med i gruppen min, så skal jeg—skal jeg gjøre Deg til lederen. Jeg
vil gå ned, slippe Deg opp.”
223 Han sa: “Vik bak Meg, satan. Det er skrevet: ‘Du skal tilbe
Gud, Ordet, ogHam alene skal du tjene.’” Så en dag…

Jeg vil gjerne dvele litt der, ved denne flotte Personen.
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224 Men en dag kom Ånden over Ham igjen; fordi det var skrevet
et Ord om Ham, som kom fra Gud, gjennom profeten: “Og Han
ble ført til slakteren, som et lam.” Og Ånden kom over Ham og
ledet Ham og sendte Ham til Golgatas kors. Der døde Han. Og
alt som var talt om Ham i Hans død, ble oppfylt, for å bringe Lys
og Liv til alle Guds forutbestemte Frø som var på jorden. Han
tilveiebrakte måten å gjøre det på. Her er Frøet, Ånden bringer
Livet; forvandler Guds sønner og døtre, fra verden i dette mørke
kaoset, til å bli Guds sønner og døtre.
225 Ikke bli forvirret av det ordet “forutbestemmelse”. Jeg vet
dere gjør det. Men hør, det er ikke mitt ord. Det er ett av
Guds Ord. Hvis du vil lese det, les Efeserne 1,5, hvor: “Han har
forutbestemt oss til adopsjonen av sønner ved Jesus Kristus.”
Skjønner?
226 La meg bare ta en pause fra det bare et øyeblikk, bare et
øyeblikk, for å få dette ut av tankene dine. Hør her. Akkurat
som du var i din far, i begynnelsen, som en livsspire. Visste dere
det, hver og en av dere? Du var i tipp-tippoldefaren din også,
visste du det?
227 Les Hebreerbrevet, hvor vi finner at Levi betalte tiende
da han var i Abrahams lender, fire generasjoner bak ham. Da
Abraham betalte tiende til Melkisedek, ble det tilregnet hans
tippoldebarn etter ham, og han var da i Abrahams lend. Slik er
det. Ser du?
228 Du var i lendene til din far, men din far kunne ikke ha noe
fellesskapmed deg før du ble forvandlet til en kropp av kjød.
229 Sønnen min der var i meg. Jeg—jeg—jeg ville ha en sønn,
men han var i meg da. Ser du? Han var i meg da. Men gjennom
ekteskapet, ble han forvandlet til en mann som meg, og da ble
han som meg.
230 Og du blir som foreldrene dine, ser du, fordi det var i deg, til
å begynne med. Nå, hvis vi er Guds sønner, Hans egenskaper…
Og du er en egenskap fra din far, ikke dinmor; din far. Livsspiren
ligger i faren. Skjønner? Og moren din var en inkubator som bar
deg, bar din fars sæd. Skjønner?
231 Og jorden, i kjød, er også en inkubator som bærer Guds sæd.
Ser du, helt riktig. Ikke verden, hvor stor verden er; det er hvor
stor Gud som har lagd den er. Ser du? Ser du?
232 Nå, hvis du er en sønn og datter av Gud, så var du i Gud i
begynnelsen. Du er Hans egenskap. Hvis du ikke var der da, så
var du aldri eller kommer du aldri til å bli det.
233 For jeg kan ikke bære, fra lendene mine, sønnen til denne
mannen her eller den mannen der, jeg kan bare bære mine egne
sønner, og de ville ligne påmeg. Halleluja. Ser du det?
234 Sønner og døtre var i Gud i begynnelsen. Hør nå her. Du har
Evig Liv, sier du. Vi tror det, at vi har Evig Liv. Vel, det er bare én
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form for Evig Liv, og det er Gud. Det er det eneste som er Evig,
er Gud. Så hvis du har Evig Liv, har det Livet som er i deg alltid
vært, og du var i Guds lender før det en gang fantes en verden.
Og da Ordet Selv… Jesus Selv kalles Ordet og i Johannes 1 står
det: “I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet
var Gud. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.” Da var du i
Jesu lender, og gikk til Golgata med Ham. Du døde med Ham, og
du oppsto med Ham. Og i dag sitter vi i Himmelske steder i Ham,
fylt med Hans Ånd, Guds sønner og døtre. Døde med Ham, sto
opp med Ham. Ja visst.
235 Nå da, nå, nå kan du ha fellesskap med Ham. Du kunne ikke
det før, fordi du var bare et Ord i Ham, et frø. Men nå har Han
manifestert deg, og nå vil Han at du skal ha fellesskap med Ham.
Så kom Han ned, ble kjød slik at Han kunne ha fullkomment
fellesskap med deg. Ser du det fullkomne fellesskapet? Åh, du
store, disse Guds dype mysterier! Hvor fantastisk! Ser du, Gud
kunne ikke ha fellesskap i Ånden, såGud blemenneskemed oss.
236 Jesus Kristus var Gud Selv, manifestert, fordi Han var en
Sønn, fordi Han ble født, men det var bare et tabernakel som
Han kunne bo i. “Ingen har noensinne sett Gud, men Faderens
Enbårne har forklart Ham.” Gud bygde Seg et hus, en kropp å
bo i, kom ned slik at du kunne røre ved Ham. Første Timoteus
3,16: “Det skal bekjennes, stort er gudsfryktens mysterium; for
Gud ble manifestert i kjødet, sett av Engler, trodd på, tatt opp til
Himmelen.” Skjønner? Nå, Han…
237 Siden du er kjød, og Han er kjød, så kan dere ha fellesskap
nå, for Han var Guds egenskap av kjærlighet. Gud er kjærlighet.
Er det riktig? Og Jesus var Guds egenskap av kjærlighet. Og
da egenskapen av kjærlighet ble vist, det som var Gud Selv;
alle egenskapene som var knyttet til Ham, kom til Ham: “Alle
Faderen har gitt Meg, vil komme til Meg.” Ja visst, de måtte være
forutbestemt. Hvis det ikke var det, vil du ikke være der. Det er
alt. Ja visst.
238 Nå kan vi ha fellesskap, var gjennom rikdommene i Hans
Ord, og som du er en del av. Du er en del av Ordet; for Han
var Ordet i begynnelsen, du er Ordet nå. Ser du? Jeg forkynner
i kveld, eller søndag eller en av dagene når jeg kommer tilbake,
om hvaOrdet er, ser dere. Og nå, du er en del av Ordet.
239 Hør her. Det er én ting jeg ikke kan gjøre. Jeg kan ikke
skryte av mine aner. Nei, jeg kommer fra et forferdelig rot.
Faren min var irsk. Moren min var en indiansk squaw, halvt
indianer; moren hennes var en indianer, som fikk pensjon. Nå,
alle sammen var alkoholikere, de fleste døde med skoene på, i
slåsskamp, skuddveksling, og så videre. Jeg kan ikke skryte noe
av det, for anenemine og slektstreet mitt er forferdelig.
240 Men, broder, det er én ting jeg kan skryte av, jeg kan skryte av
min Herre Jesus som har gjenløst meg. Og plantet et frø ved Sin
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forvandlende kraft, ved forutbestemmelse, og jeg så Det. Hvem
Sin sønn er jeg nå? Ja. Jeg kan skryte av Ham. Og jeg har brukt
trettitre år av livet mitt til å skryte av Ham. Hvis Han gir meg
trettitre år til, vil jeg prøve å skryte mer av Ham. Skjønner? Jeg
kan skryte av min Stamfar, halleluja, Han som gjenløste meg og
plantet Livets frø her inne, og lot meg se ned på dette Ordet,
sendte ned sin Ånd og sa: “Her er Det. Tal dette, og det vil skje.
Gjør det.” Og åh, du store, jeg kan skryte av Ham! Hvordan
gjorde Han det? Gjennom vannbadet i Ordet, atskillelsens vann.
Skulle ønske vi kunne forklare det.
241 Sanne, forutbestemte troende vil holde seg til Ordet, fordi de
er en del av det Ordet.
242 Åh, vandrende stjerner, hvor lenge vil dere vandre? Dere
metodister, baptister, presbyterianere, outsidere, hva enn dere
måtte være, vandrende stjerner, fra kirke til kirke, fra det ene til
det andre, og tv til tv, verden til verden, hvorfor kommer du ikke?
Han lengter etter å ha fellesskap med deg. Han lengter etter deg.
Han ønsker å forvandle deg ved å fornye ditt sinn, ikke til kirken
eller til kirkesamfunnet, men til Hans Ord, som du er en del av,
hvis det ønsket er i deg.

Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet,
for de skal mettes. (Ser du? Hm-hmh.)

243 Og Han har sendt Sin forvandlende kraft, for å fri deg ut av
denne forvrengte religionen som du er i. I dette forvrengte kaoset
som vi er i, har Gud sendt Sin forvandlende kraft, Sitt Ord,
stadfestet, bevist, for å føre deg ut av denne religiøse, forvrengte
uvitenheten somdu går i, “naken, blind, ynkelig, og vet det ikke.”
Tenk på det, venner.
244 Du vet, Gud sendte Sin forvandlende kraft for å oppfylle Sitt
Ord, og forandret hele kroppen til Sara og Abraham. Forvandlet
en gammel mann og en gammel kvinne, fordi Han lovet at Han
ville gjøre det.
245 Og det Gud lover å gjøre, det vil Han gjøre. Det er ikke noe,
noen ting…Gud kan ikke gjøre noe med ting som er fordervet.
Men Han vil holde Sitt Ord, og Han vil sende Sin Ånd! “Jeg,
Herren, har plantet Det. Jeg vil vanne Det dag og natt, for at ikke
noe skal rive det ut avMine hender.” Bibelen sier det.
246 Åh, vandrende stjerner, du som har lengselen i ditt hjerte! Du
må ha det, ellers ville du ikke sittet her denne morgenen. Og du
ville ikke vært i de kirkene og møtesalene, og slikt som du er i,
ute over hele landet, hvis Noe ikke brakte deg dit. Noen snakket
til deg. Ikke gå lenger. Det finnes et vannbad i Ordet som vil gjøre
deg hvit som snø. Åh, Guds sønner, hør! Ikke bli i den forvrengte
tilstanden. Kom deg ut av det. Abraham trodde Gud, og regnet
alt som var motsatt…
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247 Du sier: “Hvordan skal jeg få noe å leve av? Hvordan skal
jeg gjøre dette?” Det er Guds sak. “Hvordan skal jeg? Kollegaene
mine ville avvist meg.”
248 Gud sa: “Den som forlater sin egen far, mor, kone, mann,
hjem, hus; Jeg vil gi dem hjem og hus, Jeg vil gi dem fedre og
mødre, og brødre og søstre, i denne verden, og Evig Liv i den
kommende verden.” Det er et løfte, venn. Det, åh, det må vannes!
Hvert løfte Gud gir, oppfylles. Hvert Guds Frø er et løfte.
249 Og, søster slutt å bobbe håret, for det er upassende innfor
Gud. Slutt å bruke de klærne, det er en vederstyggelighet
for Ham!
250 Dere brødre, dere menn, slutt å ta hensyn til disse
kirkesamfunnene, ved å gjøre tingene, og la deres koner gjøre
slike ting. Det er upassende for kristne.
251 Kom tilbake til Ordet! Ta det Ordet, Det vil vokse. Det
må vokse. Guds forvandlende kraft som førte Det opp i
utgangspunktet, Han er akkurat på vei tilbake, og fører Det
tilbake igjen nå. Han går rett tilbake til der det var.
252 Enok ble rykket opp, fra døden, ved Guds forvandlende
kraft. Hvorfor gjorde Gud det? Som et bilde på bortrykkelsen av
Menigheten somkommer. Ja. Det var det samme for Elias.
253 Jesu kropp ble levendegjort etter at den var død. Og i graven
ble Jesu kropp levendegjort ved Guds Ord; og forvandlet, fra en
død, kald skikkelse, til en oppstanden, herliggjort Guds Sønn.
Fordi profeten, Salme 16,10, hvis du vil skrive det ned, 16,10, sa:
“Jeg vil ikke forlate Hans sjel i helvete, Jeg vil heller ikke la Min
Hellige se forråtnelse.” Å Gud!
254 Det Ordet må skje, det er Guds Ord! Plant det i hjertet ditt,
hvis du ønsker å gå i en Bortrykkelse. Hvis dere ønsker å være
ekte kristne, plant dette Ordet. Som Esekiel, tror jeg det var,
Gud sa: “Ta bokrullen og spis den opp”, for at profeten og Ordet
skulle bli ett. Og hvert løfte der inne må manifestere seg selv,
fordi det er Guds opprinnelige Frø. La ikke noen utdannet teolog
her ute prøve å pumpeDet ut av deg. Ikke la ham sprøyte degmed
den kjødelige vitenskapen og kunnskapen og utdanningen. Tro
på Gud!
255 Abraham godtok ikke sin tids vitenskapelige forskning, og
sa: “Jeg er for gammel til å få en baby, jeg har gått for langt. Jeg
har gjort dette, det eller hint.” Men han anså alt som var i strid
med Guds Ord, som om det ikke fantes. Og han tvilte ikke på
Guds løfte, i vantro; men var sterk og ga Gud ære. Han visste at
Gud var i stand til å utføre det Han hadde lovet.
256 Åh, vandrende sønner, deformert av denne jordens
slyngplanter! Vandrende søstre, som har blitt tiltrukket av
denne verdens steder og moter! Og kjære søster, du betrakter
meg kanskje som en gammel surpomp, men en av disse dagene
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når du møter det Florence Shakarian møtte her om natten; hun
satt i dette rommet også, på dette stedet, som dere vet. Når du
møter det, vil du finne ut at, ikke jeg, men at dette Ordet er rett.
Hold deg unna disse frisørsalongene, disse motebutikkene. Hold
deg unna disse tingene.
257 Sier: “Hvorfor lærer du ikke de store tingene, hvordan bli
dette?” Bare begynn med ABC-ene dine, og deretter skal vi
komme til algebra. Skjønner? Bare begynn å lære, “som er deres
rimelige gudstjeneste.”

Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn,
at dere fremstiller deres kropp som et levende og
hellig offer til Guds velbehag. Dette er deres åndelige
gudstjeneste.

258 Bare gjør din “rimelige gudstjeneste”, Gud vil ta hånd om
resten av det; ser du, bare for å tenke ut ting som du selv kan
tenke ut og gjøre. Er det ikke … Er det ikke ufornuftig for en
kvinne å kle av seg og gå ut her og oppføre seg slik, når Bibelen
fordømmer det? Er det ikke ufornuftig av en mann å rote seg inn
i slike dogmer som vi har i dag, og alle disse greiene her, og alle
disse seminargreiene og slike ting, når det er fullstendig i strid
med Guds Ord? Skjønner?
259 Jesajas lepper, han var bare en vanligmannmed urene lepper.
Han sa: “Herre, jeg er blant urene mennesker, og jeg har urene
lepper. Ve meg, for jeg har sett Gud.” Og en Engel kom ned, tok
Ilden, Hellig Ild fra Guds alter, og forvandlet hans lepper; fra
en vandrende manns lepper, til en profets lepper med SÅ SIER
HERREN. Guds forvandlende kraft!
260 Hundre og tjue fiskere, og—og noen kvinnelige
purpurselgere, og de samlet seg på en øvre sal og lukket dørene,
noen av dem hadde ikke nok utdannelse til å skrive sine egne
navn. Gud forvandlet dem fra fiskere til menneskefiskere; fra
menn og kvinner fra gatene, til Guds hellige, udødelige. Guds
forvandlende kraft!
261 Paulus, et lokalt kirkemedlem, presbyterianer, metodist,
baptist, pinsevenn eller noe; nedover gaten gikk han, med sin
sterke, trassige ånd i seg, at han visste mer enn noen av dem.
Han hadde blitt undervist underGamaliel, en av de beste lærerne
som var i landet. Hva skjedde da han gikk ned til Damaskus, for
å få tak i en gjeng med mennesker som trodde på Guds Ord? På
veien ned dit, ble han slått ned, og han hørte et Budskap. Og
Det forvandlet ham fra et kirkemedlem og en kirkegjenger; til
en Guds profet, som skrev Guds Ord, i Det nye testamente. Fra
et kirkemedlem til en hellig!
262 Åh, vandrende stjerne, la oss stoppe. Vandrende sønn,
vandrende Frø som går fra sted til sted, i denne misdannelsen;
vend om, denne morgenen, barn. Vennligst hør på meg som en—
som enmann somprøver å ståmellomde levende og de døde.
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263 Ut over landet der sendingen kommer, hvis dere fortsatt er
oppkoblet, du som har vandret inn på stedet, vær så snill å sitt
bare et øyeblikk lenger. Jeg vet at det er sent her i Tucson, eller,
unnskyld meg, Phoenix, den er tjue minutter på tolv. Og jeg har
hatt disse menneskene her hele morgenen. Jeg har holdt dere
borte fra arbeidet deres og slikt. Men hør her, kjære venn, du kan
være borte fra Gud for alltid. Vær så snill og kom tilbake denne
morgenen. Vil du ikke? Det er plass ved Kilden.

I en krybbe for lenge siden, jeg vet at det
virkelig er slik,

En Baby ble født for å frelse mennesker fra
deres synd.

Johannes så Ham på stranden, det evige
Lammet,

Åh, Kristus, den Korsfestede på Golgata.

Åh, jeg elsker den Mannen fra Galilea, fra
Galilea,

For Han har gjort så mye for meg.
Han har tilgitt alle mine synder, plassert Den
Hellige Ånd på innsiden;

Åh, jeg elsker, jeg elsker den Mannen fra
Galilea.

En toller gikk for å be i templet der en dag,
Han gråt: “Å Herre, vær meg nådig!”
Han ble tilgitt enhver synd, og en dyp fred
senket seg i ham;

Han sa: “Komog se denneMannen fraGalilea.”
(Riktig.)

Den lamme fikk gå, den stumme fikk snakke,
Den kraften ble talt med kjærlighet på havet;
Den blinde fikk se, jeg vet at det bare kunne
være

Barmhjertigheten til den Mannen fra Galilea.

264 Sammenlign det med tjenesten i dag.

Kvinnen ved brønnen, Han fortalte alle hennes
synder,

Hvor fem ektemenn hun hadde på den tiden.
Hun ble tilgitt for enhver synd, og en dyp fred
senket seg på innsiden;

Hun ropte: “Kom og se denne Mannen fra
Galilea!”

265 Kvinne, Han kan gjøre det samme. Han har lest hjertet ditt
denne morgenen. Mann, han har lest hjertet ditt. Åh, toller,
la oss be!
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Åh, jeg elsker den Mannen fra Galilea, fra
Galilea,

For Han har gjort så mye for meg.
Han har tilgitt alle mine synder, plassert Den
Hellige Ånd på innsiden;

Åh, jeg elsker, jeg elsker den Mannen fra
Galilea.

266 Vil du ikke elske Ham, sammen med meg, denne morgenen?
Åh, egensindige, vandrende synder, her eller ute hvor du måtte
være, vil du ta imot min Herre denne morgenen? Han er Ordet,
og Ordet har blitt brakt til deg. Vil du ikke ta imot Ham denne
morgenen? Vil dere bare løfte hendene eller stå på føttene, eller
noe, og be, si: “Jeg vil ta imot Ham akkurat nå. Broder, jeg er
villig. Jeg ønsker å ta imot Ham akkurat nå.” Vil du reise deg
opp, hver den som ønsket å bli bedt, og si: “Jeg er…” bedt for,
rettere sagt: “Jeg er en synder. Jeg ønsker…”Gud velsigne deg,
sir. Noen andre? Alle ber nå, bare et øyeblikk.

Åh, i den krybben for lenge siden, (Det var i et
kaos, vet du, verden var det.) og jeg vet at det
virkelig er slik,

En liten Baby ble født for å frelse mennesker
fra deres synd.

Da Johannes så Ham på stranden, var Han det
evige Lammet, (Den samme i dag.)

Åh, Han er Kristus, den Korsfestede på
Golgata.

267 Vil du ikke elske Ham i dag av hele ditt hjerte, slik at du
kan gå ut av denne verdslige tilstanden du sitter i? Dere kvinner,
dere menn, åh, hvorfor satt dere her hele denne tiden? Det viser
at det er noe nede i deg, det er noe der som hungrer og tørster. Du
ville ikke ha sittet her disse to eller tre timene, sittende i denne
bygningen slik; det er noe. Vil du ikke bare gi akt på det i dag? La
moten og vitenskapen og alle verdens ting, forsvinne fra tankene
dine akkurat nå, kjære broder eller kjære søster.

Kirkene forenes, de store nasjonene bryter
sammen, Israel våkner,

Tegnene som profetene forutsa;
Hedningenes dager er talte, opprevet og tynget;
“Vend tilbake, dere atspredte, til deres egne.”
Gjenløsningens dag er nær,
Menneskers hjerter svikter av frykt;
Bli fylt med Ånden, ha lampene trimmet og
klare,

Se opp! Din forløsning stunder til.
Falske profeter lyver, Guds Sannhet de
fornekter,

At Jesus Kristus er vår Gud.
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268 Nå, det er sant. Dere vet det, alle sammen, tiden vi lever i.
Men Han sa:

Det skal bli Lys i kveldstiden,
Veien til Herligheten skal du sannelig finne.

269 Det er tiden vi lever i akkurat nå. Lyset vil skinne mot
kvelden nårmørket senker seg, skumringstid, kveldsstjernen.

Skumring og kveldsstjerne,
Og etter det mørket!
Måtte det ikke være noen sorg ved farvel,
Når jeg endelig er om bord;
For alt utenfor er båret av tid og rom,
Og strømmene kan bære meg langt,
Men jeg vil se Piloten min ansikt til ansikt
Når jeg har krysset grensen.
Fortell meg ikke, i sørgelige ordelag,
At livet bare er en tom drøm!
Og sjelen som sover er død,
Og ting er ikke hva de synes.
Ja, livet er virkelig! Og livet er alvor!
Og graven er ikke dets mål;
For av støv er du kommet, til støv vender du
tilbake,

Ble ikke sagt om sjelen.
Livene til store menn minner oss alle om
Og vi kan gjøre livene våre sublime,
Og, avskjed, legge bak oss,
Fotspor på tidens sand;
Fotspor, som kanskje en annen,
Som seiler over livets alvorlige hav,
En villfaren og forlist broder,
Vil få mot igjen, når han ser.
La oss være oppe og handle,
Med et hjerte klar til dyst;
Vær ikke som umælende dyr som må piskes!
Vær en helt i striden!

270 Kjære Gud, de er Dine. Jeg har sett to menn reise seg, Far.
Jeg ber, Gud, at Du vil ta imot dem nå. De ønsker å være Dine
sønner. De har våknet opp fra uvitenheten i livet de har levd, og
nå ønsker de å bli forfrisket, fornyet, med dåpen i Den Hellige
Ånd på det Frøet som er blitt plantet i deres hjerter denne dagen.
EvigeGud, Skaperen av alle ting, som skapteDitt Ord, og jeg tror
at Du visste at disse mennene ville gjøre dette denne morgenen.
Jeg ber, Herre, at Du vil vanne det Ordet, dag og natt, og la aldri
satan rive det ut av hendene Dine. Må det bli et tre som en gang,
i Guds Paradis, når det hele er brakt tilbake igjen, for Ditt Ord
kan ikke svikte, det vil være der igjen. For denne verden…
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271 Og det vil ikke være denne slags sivilisasjon i den kommende
verden. Det vil ikke være noen biler eller noen ting som
vitenskapen noen gang har skapt. Det vil ikke være noe slikt
i verden som kommer. Men det vil være Guds Egen type
sivilisasjon som Han vil etablere i det herlige riket. For i denne
sivilisasjonen er det sykdom, død, sorg, graver og nød. Men i
det Riket som skal komme, er det ingen død, ingen sorg, ingen
sykdom, ingen alderdom. Åh Gud, alt vil være nytt der, i Din
sivilisasjon.

272 Gud, forvandle oss i dag, ved Din kraft, ved å fornye vårt
sinn, å vende oss fra de magre elementene i denne verden nå, til
Guds Ord. Og må vi bli fornyet ved Guds forvandlende kraft over
Frøet som er i vårt hjerte, at vi tror, til skapninger som kalles
Guds sønner og døtre. Dette er min bønn til Deg, Far, for folket,
i Jesu Navn. Amen.

273 Nå til deg som er ute på sendingen, uansett hvor du er, jeg vil
at du skal motta Kristus der ute, som din personlige Frelser, og
bli fylt med Hans Ånd. Ordene som er blitt sagt denne morgenen,
må De synke ned i ditt hjerte. Og må du ta imot Jesus der. Og
du ser på livet ditt, og du ser hva du lever etterpå. Og ta den
tenkende mannens Filter her. Ser du at du gjør noe som er i strid
med dette Ordet, gå bort fra det, raskt. Skjønner? Fordi det er
et Filter som holder døden borte fra deg, det er Guds Ord. Hans
Ord er Liv, og De vil beskytte deg fra døden.

274 Dere her nå som er i salen, jeg har hatt dere her lenge. Jeg
takker dere for oppmøtet. Jeg ber om at Gud aldri vil la dette
Frøet dø. Jeg håper ikke du tror at jeg står her og sier dette, bare
for å være annerledes. Jeg sier det på grunn av kjærlighet; og
siden jeg vet at det er mens jeg er dødelig, slik jeg er nå, er den
eneste gangen jeg noensinne vil være i stand til å forkynne for
folk. Og jeg elsker Jesus Kristus. Han er min Frelser. Og husk,
jeg hadde vært der ute på gaten hvis det ikke hadde vært for
Ham. Jeg hadde vært der ute; allemine foreldre, alle slektningene
mine, var syndere. Men Gud, med Sin forvandlende kraft, jeg
vet at den gjorde meg til en annen skapning. Og jeg kan—jeg
kan anbefale det til deg, at det holder. Og det vil holde når
problemene kommer. Selv ved døden, ved døren, har du ingen
frykt. “Det er ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet,
som er i Kristus.” Må Gud velsigne hver og en av dere, og gi dere
Evig Liv.

275 Hvor mange her inne som ikke har Guds Frø, dåpen i Den
Hellige Ånd? Vil du bare rekke opp hånden, si: “Husk meg,
broder Branham, at jeg vil motta Den Hellige Ånd.” Nå tar du
imot Ordet i ditt—i ditt hjerte, og tro Det. Nå hvis du…Du kan
se på deg. Gå opp og se i speilet, så kan du se hvor du er. Ser du,
du kan vite det.
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276 Du sier: “Vel, jeg rakte ikke opp hånden, fordi jeg tror jeg
har det.”
277 Se på deg selv i speilet, så ser du hva slags ånd som forfører
deg, ser du. Forført tankegang! “Det er en vei som synes rett for
enmann,men enden på den er dødens veier.” Er det sant?

Nede ved korset der min Frelser døde,
Der nede ropte jeg etter renselse fra synd;
Åh, der til mitt hjerte ble Blodet anvendt;
Ære…

278 Bare lukk øynene, et øyeblikk nå, og bare syng den til Ham.
La oss bare rekke opp hendene.

Ære til Hans Navn! (Hans dyrebare Navn!)
Ære til Hans Navn!
Der til mitt hjerte ble Blodet anvendt;
Ære til Hans…

279 Jeg vil at dere kristne skal trykke hverandres hånd, som
er frelst.

Jeg er så vidunderlig frelst fra synd,
Jesus så vidunderlig bor på innsiden,
Der ved korset hvor Han tok meg inn;
Ære til Hans Navn!
Ære til Hans Navn! (Dyrebare Navn!)
Ære til Hans Navn!
Åh, der til mitt hjerte ble Blodet anvendt;
Ære til Hans Navn!

280 Blodet har Livsspiren i Seg, vet dere. Dette er til dem som
ikke kjenner Ham:

Åh, kom til denne Kilden så rik og skjønn;
Kast din ringe sjel for Frelserens føtter;
Åh, kast deg ut i dag, og bli gjort hel;
Ære til Hans Navn!
Åh, ære til…

La oss bøye hodet nå mens vi synger den.
Ære til Hans Navn!
Der til mitt hjerte ble Blodet anvendt;
Ære til Hans Navn!

281 Elsker du Ham? [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.] Paulus
sa: “Jeg vil synge i Ånden. Jeg vil tilbe i Ånden.” La oss synge
den virkelig mykt igjen, med hendene løftet.
282 Du vet, problemet med det, oss pinsevenner, vi har mistet
gleden vår, vi har mistet følelsene våre. Som Billy Graham sa
her om kvelden: “Disse predikantene, med halskragene snudd,
som dro sørover, klappet i hendene og dunket føttene opp og
ned i bakken og trampet, de hadde noe de var glade for.” Vel, ja,
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jeg har Noe jeg er glad for. Ser du? Ser du? Ja. Ja, vi har mistet
følelsene våre.
283 La oss nå bare rekke opp hendene. Vær ikke bekymret for
tårene, de vil ikke skade noe, ser du. Det skader ikke. “Den som
går ut og sår med tårer, vil utvilsomt vende tilbake igjen og bære
dyrebare kornbånd.” Ja vel.

Ære til Hans Navn! (Dyrebare Navn!)
Ære til Hans Navn!
Der til mitt hjerte ble Blodet anvendt;
Ære til Hans Navn!
Ære til Hans…(Å Gud! Pris Gud!)
Ære til Hans Navn!

Legg Frøet, Herre, i hjertet!
… til mitt hjerte ble Blodet anvendt;
Ære til Hans Navn! 
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