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"DET TALADE ORDET ÄR DEN URSPRUNGLIGA SÄDEN"

1 Låt oss böja våra huvuden. Käre Gud, vi är tacksamma emot Dig ikväll för
detta härliga tillfälle att komma tillsammans igen i vår Herre Jesu Kristi Namn
för att möta vår fiende, Din fiende, på slagfältet med Ordet för att driva bort
honom från Ditt folk, så att de må se Evangeliets Ljus ikväll, Herre. Jag ber att
Du skall smörja våra ögon med ögonsalva, så att de kan öppnas för
Sanningen, så att vi kan gå härifrån och säga: "Var inte våra hjärtan brinnande
i oss, när Han talade med oss på vägen." Hela de sjuka och anfäktade.
Uppmuntra de missmodiga. Lyft upp de svaga händer som en gång hängde
ner. Må vi se fram emot vår Herre Jesu tillkommelse, som vi tror är för
handen. Vi ber om det i Jesu Namn. Amen. Var så goda och sitt.
2 Jag skall försöka vara kortfattad här ikväll, för jag vet att många har kommit
från olika delar av landet till detta möte. En del stannar över och några är
tvungna att resa tillbaka. Tack ska ni ha. Idag på förmiddagen ville jag själv
lyssna på broder Neville. Jag har hört honom många gånger, och aldrig någon
gång utan att uppskatta det. Den här förmiddagen visste jag att det var
Herrens ledning att lyssna till detta budskap, som passade precis i tiden.
Mycket bra! Jag förstår varför folk tycker om att komma och lyssna på honom
också. Jag är säker på att det alltid gör er gott att lyssna på honom.
3 Jag har försökt hinna med några intervjuer i dag på morgonen och
eftermiddagen. Men fortfarande har jag många, många, många kvar.
4 Jag tror det var Jetro som sade till Moses en gång: "Det blir för mycket för
dig." Vi har många bröder här som är till för dina problem, och vart och ett av
dem har varit befogat, det är fina saker som vi måste ta hand om. Jag skulle
vilja rekommendera vår pastor eller broder Mann och andra tjänare som
delar vår tro här, du kan gå till dem. De kommer att säga dig exakt vad du
skall göra. Det finns människor vars barn gifter sig inom sin egen familj, eller
sådana saker som är fel. Dessa män kan hjälpa dig precis lika bra som någon
annan, därför att de är Kristi tjänare. Gå till dem och jag är säker på att de
kommer att ge er den hjälp ni behöver. Jag kan inte klara av alla problem. Det

är så många överallt. Allt bara hopar sig högre och högre. Man vill klara av allt
samman, men man kan inte. Men jag ber alltid om att Gud på något sätt skall
ordna upp allt för er.
5 Ikväll skall vi gå till Skriften och läsa ett stycke ur Första Mosebok, tredje
kapitlet och hänvisa bakåt till några saker som vi har talat om tidigare, och se
om Herren Jesus vill låta oss få ut mer denna gång, så vi vet mer när vi sedan
går härifrån. Jag ber om det.
Men ormen var listigare än alla andra markens djur, som
HERREN Gud hade gjort; och han sade till kvinnan: "Skulle då
Gud ha sagt: ’Ni skall icke äta av något träd i lustgården’?"
Kvinnan svarade ormen: "Vi får äta av frukten på de andra
träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i
lustgården har Gud sagt: ’Ni skall icke äta därav, ej heller
komma därvid, på det att ni icke må dö.’"
Då sade ormen till kvinnan: "Ingalunda skall ni dö; Men Gud
vet, att när ni äter därav, skall era ögon öppnas, så att ni blir
såsom Gud, (Engelsk Bibelöversättning: såsom gudar –
översättarens anmärkning.) och förstår vad gott och ont är."
Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var
en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd, eftersom
man därav fick förstånd, och hon tog av dess frukt och åt; och
hon gav jämväl åt sin man, som var med henne, och han åt.
Då öppnades bådas ögon, och de blev varse att de var nakna;
och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig.
(Första Mosebok 3:1-7)
6 Må Herren ge Sin välsignelse till detta Hans Ord som vi har läst. Nu skulle
jag vilja ta ett ämne ut ur det här ikväll och kalla det: "Satans Eden", ett lite
skarpt uttalande: "Satans Eden." Det passar ihop med det vi talade om förra
söndagskvällen, tror jag, det var: "En Tänkande Mans Filter och En Helig Mans
Smak."
7 Ibland kan sådana lite skarpa uttryck föra oss fram till något, de leder oss till
att läsa och studera Ordet. Det är vad jag önskar att hela min församling skall
göra. "Människan skall inte leva av bröd allenast, utan av varje Ord som utgår

ur Guds mun." Så läs Ordet. Studera det. Studera det med Guds ögon som ger
dig ditt förstånd förståelse av hur vi skall leva i dessa dagar.
8 Att nu komma ner ikväll och tala till er och säga: "Jag skulle kunna göra det
eller det."
9 Jag skulle vilja tala med folket, liksom jag skulle vilja följa med er hem, var
och en ikväll. Gud vet att det är sant. Gärna skulle jag gå hem till var och en
av er och äta frukost med er i morgon bitti och gå ut och jaga ekorre med er
på eftermiddagen. Jag skulle vilja det; men jag kan inte. Så skulle jag tycka om
att gå hem och bara sitta ner och prata med er. Sitta ner på verandan efter
predikan och samtala en stund om er välfärd och om Gud. Jag skulle älska att
få göra det. Män och kvinnor här inne, Gud vet att jag skulle vilja göra det,
men det går inte.
10 Det är ett sådant slit och en sådan spänning i denna nervösa tidsålder vi
lever i och jag är själv en nervös person. Idag har jag bestämt mig för att göra
något jag är tvungen till, och i morgon kan det vara många mil borta från mig.
Någonting kommer emellan och rör till det. Det behövs en tid för att samla
sig.
11 Men min huvudsakliga uppgift är att predika Evangeliet för församlingen
och göra allt jag kan för att ge äran åt Jesus Kristus i dessa dagar, medan jag
är här på jorden, och den tid jag har kvar här på jorden. Jag kom för att
försöka säga något som kan hjälpa er, någonting jag studerade, när jag kom
hem i förmiddags. Vad skall jag säga ikväll, Herre, som kan hjälpa dessa
människor?
12 Jag lyssnade till det mäktiga budskap som broder Neville gav oss. Jag
tyckte det var så underbart det han sade: "En doktor ställer diagnosen på
fallet, men den som kommer med en skål full av nålar ger injektionen." Jag
tyckte att det verkligen var ett talande uttryck. Jag tänkte på det serum som
ges efter att diagnosen är ställd. Det är en väldigt fin sak.
13 Jag ville säga er något, någonting som kommer att ge er ljus över Guds
löften för vår tidsålder. Någonting … inte något som någon annan var i någon
annan tid, utan någonting … och dessa saker är bra, vi hänvisar alla till dem.
Men jag tyckte att jag ville försöka ge något för era sinnen med hjälp av dessa

Skriftställen som jag har skrivna här, som skulle ge er ljus, så att du kan veta
hur du skall bli en bättre stridsman på fältet, där du strider nu. Att lära dig
fiendens taktik, så att du kan avvärja allting, innan han når dig. Det är det
viktiga, att lära dig hålla stötarna ifrån dig, så mycket som möjligt.
14 Låt oss nu se några minuter på denna väldigt syndfulla tid som vi nu lever
i. Efter vad jag har läst i historien, tror jag inte att det har funnits en sådan tid
förut. Det har varit svårare tider av förföljelse, när Guds barn dödades
överallt. Men denna tid av bedrägeri från fienden, som vi nu lever i, har aldrig
haft sin like. Det är den mest listiga, bedrägliga tiden. När jag ser detta, för
det med sig att vi kristna måste vara mer på vår vakt än i någon tidigare
tidsålder.
15 På den tiden, då Rom förföljde Församlingen, fick en kristen som gjorde
något misstag, komma in på arenan och bli mat åt lejonen eller något
liknande, när de fann att han var en kristen genom sitt vittnesbörd. Men hans
själ blev frälst, för att han var en äkta, oförfalskad Guds-troende som var glad
för att besegla sitt vittnesbörd med sitt blod, när blodet strömmade ut ur
ådrorna eller hålen i kroppen. Då ropade han ut med äkta, fast tro och sade.
"Tag emot min ande, Herre Jesus."
16 Men nu, gör djävulens slughet att människorna nu tror att de är kristna
fastän de inte är det. Det är så det är. Det är en listigare tid än det var, när
man var tvungen att besegla sitt liv med sitt vittnesbörd. Djävulen har satt ut
varje listig fälla som han kan … han är en bedragare. Jesus talade om för oss i
Matteus 24 hur dessa dagar som vi nu lever i skulle te sig. De mest bedrägliga
som någonsin har varit, det skulle bli så likt att det skulle bedraga själva Guds
utvalda, om det var möjligt för honom att bedraga.
17 Låt oss nu jämföra några Skriftställen eller profetior som Bibeln talar om
att de gäller för idag, och jämföra med denna tid som vi befinner oss i nu.
18 Andra Timoteus 3, lär oss följande: Profeten säger, att det skall ske i dessa
dagar, att människorna skall bli besinningslösa, högmodiga, de skall älska
vällust mer än Gud. Jämför detta nu, bara ett ögonblick. Vi skall bara
sammanfatta det, vi har inte tid att gå igenom det så noga som vi skulle ta
det, men bara för att belysa det viktigaste, så att ni kan titta på det och
studera det hemma. Besinningslösa, högmodiga, älska vällust mer än Gud,

trolösa, begivna på förtal, omåttliga, föraktfulla mot dem som är goda. Anden
talade uttryckligt om att dessa ting kommer att ske i den sista tiden. Det är
dessa dagar profetian talar om.
19 Vi läser också i Uppenbarelseboken 3:14, (Laodiceas församlingstidsålder)
hur församlingen kommer att vara i de sista dagarna. Det står att den skall
sitta som en änka och inte behöva någonting. Den skall vara rik och ha vunnit
rikedomar, men inte veta att den är fattig, eländig ömkansvärd, blind och
naken. Kom ihåg, Han talar om församlingen i denna tidsålder, eländig, blind,
naken, utan att veta om det. Den sista frasen, det sista ordet gör det så
slående. De tror att de är väl andefyllda, de är alla redo… Laodicea
församlingstid är pingst-församlingstidsåldern, därför att det är den sista
Församlingstiden. Luther hade sitt budskap. Wesley hade sitt budskap och
pingstvännerna hade sitt budskap.
20 Det står också: "Därför att du är ljum, varken varm eller kall" … ytliga
känslor, den intellektuella förståelsen av Evangeliet. "Därför", säger Han: "att
du är sådan, vill Jag utspy dig ur min mun." Med andra ord gjorde det Honom
illamående att se församlingen i detta tillstånd.
21 Och kom ihåg att de utspydde Honom och Han var utanför församlingen
och försökte komma tillbaka på insidan i den fruktansvärda Laodicea
Församlingstidsålder.
22 Denna världens gud, idag, den dyrkade personen i världen idag, är Satan.
Människorna är ovetande om att de dyrkar Satan. Men det är Satan som
personifierar sig själv som församlingen. De tillber Satan, fast de tror att de
dyrkar Gud genom kyrkan, men det är på det sättet som Satan har ordnat
det.
Du säger: "Men vänta ett ögonblick, vi predikar Ordet."
23 Se tillbaka på min text här i kväll. Satan var den förste som predikade
Ordet för Eva. "Gud har sagt." Förstår ni?
24 Det är den feltolkningen av den delen av Skriften som gäller idag. Han
kommer att låta dig veta att allt som Jesus gjorde var fullkomligt riktigt. Han
låter dig veta att allt som Moses gjorde var fullkomligt riktigt. Men när du tar
löftena som de gav för denna tid, säger han att de var för en annan tid. Allt

han behöver göra är att låta människorna tro det på så vis. För man kan inte
ta bort ett ord ifrån Det eller lägga till ett ord, men det är vad han gör.
25 Människorna som ovetande dyrkar Satan, tror att de tillber Gud. Såsom vi
är varnade av profetian i Andra Tessalonikerbrevet. Det… Låt oss läsa det:
Andra Tessalonikerbrevet, andra kapitlet. Låt oss se ett ögonblick på det, om
jag kan få tag i det med detsamma. Jag tycker om att läsa det. Jag har hittat
Skriftstället här.
I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och huru vi skall
församlas till honom, bedja vi er, käre bröder,
26 Och se Herrens tillkommelse och församlandet till Honom, när Gud vill
församla Sitt folk till Sig i de sista dagarna. Hur människorna ska församlas till
Herren, inte till kyrkan, till Herren.
… huru vi skall församlas till honom, bedja vi er, käre bröder,
att ni icke, vare sig genom någon "andeingivelse" eller på
grund av något ord eller något brev, som förmenas komma
från oss … som om Herrens dag redan står för dörren.
Låt ingen bedraga er på vad sätt det vara må. Ty först måste
avfallet ha skett och "Laglöshetens människa", (King James
Bibel har: "Syndens människa", översättarens anmärkning.)
(syndens människa, lägg märke till vad han är nu) … fördärvets
man, (Det var Judas, förstår ni?) ha trätt fram, vedersakaren,
som upphäver sig över allt vad Gud heter, och allt som kallas
heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föreger sig
vara Gud.
27 Församlingens bedräglighet i dag! Se, fördärvets son, djävulen. Fördärvets
son … djävulen. Folket dyrkar Satan i dessa dagar, fast de tror att de dyrkar
Gud. Men de dyrkar honom genom en trosbekännelse, människogjorda
samfund och trosbekännelser som har fört människorna rätt ner i den
djupaste villfarelse som världen någonsin har varit med om. Det spelar ingen
roll hur mycket Guds löften för vår tid predikas och stadfästs, de vill
fortfarande inte tro det.

28 De vill inte tro det. Varför? Vi undrar varför. Varför vill de inte tro det? När
Gud säger att Han skall göra en viss sak och Han gör det, och ändå vänder de
ryggen till och vänder sig bort från det. Precis såsom Eva var klar över vad
Gud sade att Han skulle göra. Men hon vände sig bort från det och lyssnade
till vad han, Satan, hade att säga.
29 Kom ihåg att i andra tidsåldrar har det varit likadant. I varje tid har alltid
Satan försökt förvränga Ordet för folket, och få dem att se på någon annan
tidsålder.
30 Se, när Jesus kom… då var Satan i den gruppen av judiska lärare, rabbiner
och präster och försökte säga till dem att de skulle hålla Mose lag, när precis
samma Ord sade, att i de dagarna skulle Människosonen bli uppenbarad, Han
skulle uppenbara Sig Själv. Så länge som de höll sig religiösa och vid Mose lag
... förstår ni vad han gjorde? Han försökte säga dem: "Den delen av Ordet är
exakt rätt, men den här mannen är inte den personen." Ser ni så bedragande
han är. Detta är den verkliga förförelsens dag.
31 Det har varit, och är, Satan som håller på att upprätta sitt konungadöme
på jorden. Det är exakt därför han gör det, för att han vill upprätta sitt eget
rike.
32 Som en affärsman som inte är kristen. Han kommer att använda varje plan
han kan för att få dig att se något på ett felaktigt sätt. Om han har ett syfte
och en personlig vinning av att få dig att göra det, att få dig att se det på det
viset, då kommer han att visa dig allt han kan och hålla dig borta från
sanningen, när det gäller den saken, för han tänker bara på sig själv. Det
spelar ingen roll hur mycket han ljuger och luras och vad det nu kan vara,
bara han tjänar på det själv.
33 Det är därför Satan har gjort detta. Han har arbetat genom
förkunnartjänsten för att göra det, så som Gud har sagt att han skulle göra.
Han började med ett religiöst bedrägeri i Eden och har ständigt hållit på
sedan dess.
34 Inte genom att komma fram med en grupp kommunister, kommunisterna
har inte något med saken att göra. Det är kyrkan du måste vara vaksam

emot. Det är inte kommunisterna som kommer att bedraga själva de utvalda,
utan det är kyrkan som kommer att bedraga dem. Det är inte
kommunisterna. Vi vet att de förnekar Gud. De är antikristna, i princip är de
det, det är säkert. Men de är inte Antikrist. Antikrist är religiös, mycket
religiös och kan citera Skriften. Han kan göra så att allt ser så klart ut.
35 Precis som Satan gjorde i begynnelsen. Han citerade allting rätt fram…
Gud har sagt: "Ni skall inte äta av varje träd i lustgården." Förstår du?
36 Hon sade: "Ja, vi kan äta av alla träd i lustgården, men det är ett som står i
mitten av lustgården, det har Gud sagt att vi inte får äta av, inte heller
komma vid det, därför den dagen vi gör det, så skall vi dö."
37 Han sade: "O, nej, ni ska inte dö, men låt mig säga dig orsaken till att Gud
har sagt så. Det är därför att …" Det han citerade var sant, förstår ni. Han
sade: "Det kommer att öppna era ögon och det kommer att göra så att ni
känner till gott och ont. Ni kommer att bli som Gud sedan, om ni kan göra
det."
38 Det var just det han ville göra och det är samma sak han försöker med
idag. Det har varit ett religiöst bedrägeri alltsedan begynnelsen i Eden. På
Adams tid var det ett bedrägeri. På Noa tid var det ett bedrägeri. På Jesu tid
var det samma sak och nu, precis likadant, på samma sätt, ett religiöst
bedrägeri!
39 Nu skall vi lägga märke till när Gud hade jorden under Sitt herravälde, när
Gud hade den under Sin kontroll. Sedan tog Satan över genom att förkasta
Guds Ord. Gud hade en gång jorden under Sin kontroll. Han satte in den i sin
bana, Han satte igång den så att det skulle fungera. Han hade gjort allting.
Han hade den under Sin kontroll. Nu skall vi jämföra det med hur det blev
efter att Satan tog den under sin kontroll.
40 Det tog Gud sex tusen år. Det behövde inte ha tagit Honom så lång tid,
men Han gjorde det så. Sex tusen år, för vi har lärt oss att en dag i Himlen är
tusen år på jorden och det var sex tusen år eller sex dagar som Gud använde
för att skapa jorden. Det tog Gud sex tusen år att göra i ordning jorden, att
plantera god säd på den och bringa fram allting efter sin egen art. Allting

måste komma fram efter sin art. Alla Hans fröer var goda och så måste de
bringa fram var och en efter sin art... Det tog sex tusen år för Gud.
41 Till slut när Han hade fått allt färdigt, då anlände vi till sist med jordens
högkvarter, på en vacker plats, som låg öster om Eden och kallades Edens
lustgård. Gud skapade världens högkvarter i Edens lustgård, i Egypten. Just
vid östra änden av lustgården fanns högkvarteret.
42 Och över hela platsen satte Han Sin son och sonens hustru. Det stämmer.
Det var vad Gud gjorde. Han satte dem där med full makt. De kunde tala till
vinden och den skulle upphöra att blåsa. De kunde tala till ett träd och det
skulle flytta sig härifrån och dit.
43 Lejon och vargar kunde beta tillsammans och lammen kunde ligga hos
dem. Där fanns ingen ondska. Det fanns fullkomlig frid, fullkomlig harmoni,
allting var fullkomligt, när Gud hade allt under Sin kontroll... Och observera
det... Han hade Sin värld, Han hade allt i funktion. Allting kom fram. Alla åt
vegetariskt. Ingenting behövde dö, ingenting blev fördärvat, ingenting blev
förstört. Ingenting. Allt var fullkomligt.
44 Över det hela placerade Han Sina älskade barn. Sin son och Sin dotter. En
man och hustru som skulle kontrollera det.
45 Gud var så nöjd och Han vilade från alla Sina verk på den sjunde dagen och
helgade den sjunde dagen till Sabbat.
46 Därför att Gud såg på alltsammans, efter att Han hade hållit på i sex tusen
år med att forma det och ordna det och låta det bli skapat. Och Han satte
bergen på plats och gjorde vulkanerna och Han pressade upp bergen och det
skedde saker, när det blev utbrott och Han torkade upp det och ordnade det
som Han ville ha det. Och det var en vacker plats.
47 Dess like fanns inte! I Guds stora paradis kröp det stora dinosaurier och
allt möjligt annat. Det var ingen ondska i de stora djuren. De var lika tillgivna
som en liten kattunge. De hade ingenting alls av sjukdom. De hade ingen
sorg, inte en enda sjukdomsbakterie på jorden, ingenting alls. Å, vilken plats!

48 De stora fåglarna flög från träd till träd och Adam kunde kalla dem vid
namn och de flög upp på hans axel och kuttrade för honom. Oh, vilken
underbar plats Gud hade!
49 Sedan skapade Han en av Sina egenskaper från Sin Egen kropp. Gud hade
egenskaper i Sin kropp.
50 Liksom du har arvsanlag från din egen far. Lägg märke till det, du var i din
farfars, farfars, farfar. Men vi kan utgå från dig och din far. Du visste
ingenting, när du var i din far. Livsgrodden kommer från mannen. Mannen
har blodcellen, kvinnan har ägget. Därför är det blodcellen som har livet i sig.
När du var i din far visste du ingenting om det, men ändå har vetenskapen
och Guds Ord bevisat att du var i din far, fastän du inte visste om det.
51 Men sedan längtade din far efter att lära känna dig och genom föreningen
med din mamma, blev du sedan känd för din far. Nu är du din fars egenskap.
Du liknar honom och du har delar av din kropp som ser ut precis som din fars.
52 Det var så Gud var i början. Varje Guds son och varje Guds dotter var i Gud
i begynnelsen. Du minns det inte nu, men du var där. Han visste det och ville
att du skulle bli till, så att Han kunde få kontakt med dig, tala med dig, älska
dig och skaka hand med dig.
53 Vill du inte att din egen pojke… Är det inte en stor dag när din egen pojke
kan komma hem och sitta ner vid bordet, när han kommer tillbaka från
slagfältet, eller något liknande, full av ärr? Vad du skulle göra i ordning
middag, du skulle slakta den gödda kalven eller något annat och ställa fram
för honom. Det är ditt eget kött och blod och han var i dig. Du kände honom
inte då, men du visste att han var där.
54 Så visste Gud att vi skulle vara här, men sedan danade Han oss i kött, så
att vi kunde få kontakt. För att Han skulle kunna få kontakt, blev Han en av
oss, när Han blev Jesus Kristus, Guds Son Själv, fullheten av Guds
uppenbarelse. Därför var det Guds syfte att visa fram Sina egenskaper i
gemenskapen.

55 När jag var i min far, visste jag ingenting om det. Men när jag blev hans
son och blev född av honom, var jag en egenskap, en del av min far, och du
en del av din far.
56 Och som Guds barn, är vi en del av Guds egenskaper som var i Honom,
gjorda till kött, så som Han blev kött, så att vi kan ha gemenskap med
varandra som en Guds familj på jorden. Ja, det var Guds avsikt från
begynnelsen.
57 Det var det Gud önskade från begynnelsen. Han hade allting under
kontroll. Han satte människan i Edens Lustgård med fri moralisk medverkan
och sade: "Son, det är ditt."
58 Vilken vacker plats! Gud var så nöjd att Han bara drog Sig tillbaka och
vilade från alla Sina verk. Träden bar aldrig fram törne eller tistel. Inga bär
kom någonsin från ett träd med taggar, allting var fullkomligt. Alla fröer var
fullkomliga. Allting var i ett fullkomligt tillstånd.
59 Sedan, när Han gick för att vila, smög sig Hans fiende in med bedrägeri och
tog över genom att feltolka det program Han hade för Sina barn. Han litade
på Sina Egna barn, liksom du litar på din egen dotter, när hon går ut en kväll
med en man, liksom du litar på din son när han måste vara tillsammans med
en pojke som dricker eller röker. Förstår ni? Han litade på Sin son att han inte
skulle göra något galet, utan hålla varje Ord som Han sade. Men fienden
smög sig in. Liksom den hemska typen som vill ta ut din dotter och själv
uppföra sig illa, eller någon kvinna som vill gå ut med din son, samma sak.
Han smög in, Guds fiende smög in och feltolkade Ordet för Eva...
60 Genom detta fall tog han själv över och intog Edens lustgård. Han övertog
det. Nu har han haft sex tusen år av vilseledande styre och bedragit
människorna (Guds barn), så som han gjorde då, därför att de var baserade
på fri moralisk medverkan att handla som de själva ville, i tro på att de skulle
handla rätt eller förtröstan på att de skulle handla rätt. Så gjorde de ändå fel
och sålde sina förstfödslorätter, liksom Esau gjorde, för världen. Så Satan
vann det och tog över. Han har haft sex tusen år på sig för att bygga upp sitt
Eden, liksom Gud använde sex tusen år för att fullborda Sitt Eden. Genom
bedräglighet (svek mot Ordet eller människorna) upprättar han sitt eget Eden
på denna jord, i synd.

61 Guds Eden var uppbyggt på rättfärdighet och Satans Eden är uppbyggt i
synd, därför att Satan är synd. Gud är rättfärdighet. Guds rike var upprättat i
rättfärdighet, frid och liv. Satans uppbyggnad är i synd, och religiös synd.
62 Lägg märke till hur han bedrog med svek, just som han sade att han skulle
göra. Han lovade att göra detta. Är det någon som vet det? Låt oss slå upp i
Jesaja, om ni vill se några av dessa Skriftställen. Jag gissar att jag borde citera
flera av dem. Låt oss gå till Jesaja 14 ett ögonblick, för att se vad Satan säger
där, ett ögonblick. Vi skall läsa det i Jesaja 14. Se, vad denne person gjorde.
Jesaja 14, vi börjar med 12:e versen.
Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande
morgonstjärna. Huru har du icke blivit fälld till jorden, du
folkens förgörare. Det var du som sade i ditt hjärta: ’Jag vill
stiga upp till himmelen; högt ovanför Guds stjärnor… (Guds
stjärnor = Guds söner.)… vill jag ställa min tron; jag vill sätta
mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr. Jag vill stiga
upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste.’
63 Jämför det här med Skriftstället i Tessalonikerbrevet för en stund sedan,
där han säger att han sitter i Guds tempel och upphöjer sig själv över allt som
kallas Gud, så att han är som Gud, tillbads som Gud på jorden.
64 Där är denna världens gud som jag predikade för er om i söndags. Här är
han idag på ett bedrägligt vis. Denna förrädiska tid. Denna väldiga tid vi lever
i. Det är den mest härliga tid av alla tidsåldrar, därför att vi står iför det stora
Tusenårsriket igen; vi står inför Eden igen. Men just i denna tidsålder har han
samlat ihop allt bedrägeri och varje taktik som han någonsin använt och
kunnat bedraga med och förstärkt sig själv med det, för att komma ner som
Gud och sätta sig själv på Guds plats. Religiös. Han kan citera Skriften och tala
om den för dig, precis som Satan gjorde för Eva i Edens lustgård. Att
utelämna en punkt av det är allt han behöver göra, göra den öppning, där
den förgiftade läran från djävulen kan strömma igenom, liksom i "den
tänkande mannens filter", som vi talade om häromkvällen.
65 Han sade att han ville upphöja sig själv över den Högste. Han ville stiga
upp över molnen och stjärnorna och han ville sitta där som Gud och vara över

den Högste. Och han har lyckats med att driva igenom sina hotelser. Han har
verkligen haft en väldig framgång med att genomföra sina hotelser genom att
människorna i varje tidsålder har låtit honom bortförklara värdet av Guds
utlovade Ord till den tidsåldern. Det är precis det han har gjort. I varje
tidsålder har han bortförklarat det.
66 På Noa tid förklarade han att det var en omöjlighet att det kunde regna
från himmelen, för det fanns inget regn däruppe. Det framstående
vetenskapens evangelium som han predikade i Edens lustgård, kunde skjuta
instrumenten till månen och bevisa att det inte fanns någon fuktighet där.
Men Gud sade att det skulle komma ett regn. Men Satan lyckades med att
förgifta människornas själar genom vetenskaplig undersökning att det inte
kunde ske. Men det skedde. Gud sade att det skulle ske, och det blev så. Han
lät det ske.
67 På Jesu tid gjorde han samma sak. Han förgiftade deras sinnen åter igen
med bedrägeri, feltolkning av Ordet. "Om du är Guds Son, så låt mig se dig
göra något som bevisar det." Jesus var inte någon pajas för honom. Det var
Han aldrig. Gud är ingen pajas. Han behöver inte svara på någonting som
Satan frågar.
68 Han behöver bara… Jesus sade: "Det är skrivet, du skall inte leva…
Människan skall inte leva av bröd allenast, utan av varje Ord som utgår ur
Guds mun." Han behövde inte vara pajas för honom. Han behövde inte göra
bröd. Han kunde ha gjort det, men då hade han lyssnat till djävulen och Han
behövde inte lyssna på djävulen.
69 Och åter igen: det är en religiös synd, precis som i början, så förförande.
Lägg märke till detta nu. Det är inte bara gammal vardagssynd, att begå
äktenskapsbrott, att bli drucken eller att missbruka Guds Namn. Det är det
inte. Nej.
70 Kommer ni ihåg för många år sedan, många av er äldre här, kommer ni
ihåg den predikan som jag höll om "Besvikelserna vid domen." Skökan
kommer inte att bli besviken där, hon vet vart hon går. Drinkaren kommer
inte att bli besviken där, spritsmugglaren, spelaren, lögnaren, tjuven, de blir
inte besvikna.

71 Men den människan som tror att hon är rätt, där blir besvikelsen. Det är
den mannen som kommer att säga: "Herre, har jag inte förkunnat
Evangelium, har jag inte drivit ut djävlar i Ditt Namn.?"
72 Jesus säger: "Gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän. Jag har aldrig känt er."
Där blir besvikelsen, se denna bedräglighet. Det är därför jag alltid blir så
missförstådd Det är inte det att jag vill vara annorlunda. Jag vill inte vara
annorlunda, men jag måste vara ärlig.
73 Jag har ett Budskap och det måste ut till människorna. Det leder till att
folket missförstår väldigt mycket. De tror att jag är emot alla. Om de bara
visste, jag är för allesammans. Jag försöker att göra mitt bästa för att ge dem
det som är Sanningen, precis som den har blivit lagd på mitt hjärta och på det
sätt som det står här i Bibeln. Gud bevisar att det är Sanningen så det är inget
mer att göra åt det, antingen människorna ser det eller inte.
74 Ser ni, de vill inte förstå det, för de har redan sålt sig. De har sålt sin
förstfödslorätt till någon organisation, något samfund för att knyta sin
förstfödslorätt att komma till Himmelen på grundval av någon organiserad
religion, som Satan till varje del är huvudet för. Gud har aldrig haft någon
organiserad religion, aldrig någonsin. Ändå säljer de sig till det. Där de… en
hop människor som tolkar Ordet och säger att det betyder så och det menas
så.
75 Gud behöver ingen tolk. Han gör tolkningen Själv. Han behöver ingen som
säger till Honom hur Han skall göra det. Han är suverän. Han sade hur Han
skulle göra det och det är på det viset. Han måste hålla Sitt Ord. När Han
sade: "Dessa tecken skall åtfölja dem som tror", då menade Han just det.
76 Vad Han än sade, så kommer det att ske. Han sade att det skulle hända
vissa saker i dessa sista dagar och Han har låtit det ske. Han behöver inte
fråga någon, om det är tid eller inte. Han vet vilken tid det är och vad planen
är. Satan, bedragaren, som det talas om i Matteus Evangelium 24:24. med så
mycket bedrägeri. Nu finner vi att genom sitt evangelieprogram med
kunskap: bättre utbildning, högre etik, civilisation och så vidare, har han
bedragit människorna, som vill tjäna Gud, så att de tror hans lögn.

77 Eva ville inte göra det, men han visade henne hur det fanns mer visdom i
det. Hon visste inte, hon ville veta. Hon förstod inte, men ville förstå. Gud
sade till henne att hon inte skulle försöka förstå.
78 Hur kan jag förstå något av dessa saker? Jag kan inte förstå dem, jag bara
tror dem. Jag behöver inte förstå dem. Gud är tro och inte förståelse. Vi bara
tror vad Han sade.
79 Jämför nu Guds Eden med Satans, efter sex tusen år av förvrängning av
den sanna tolkningen av Guds utlovade Ord till tidsåldern. Låt oss jämföra det
nu och se var vi hamnar. Liksom han gjorde med församlingen på Jesu Kristi
tid, då han försökte hålla tillbaka Guds trofasta söner från att lära känna
Sanningen. Det är Guds… Gud ställde Sina söner här, Sina egenskaper, för att
ha gemenskap med Honom genom att höra Hans Ord.
80 Hur skulle det vara om din far… och du är en lojal son mot din far, och han
sade dig: "Min son, simma inte ut i vattnet, för det finns krokodiler där." Och
det kommer en man där bakom och säger: "I sådant här fint vatten finns det
säkert inga krokodiler." Vem tänker du höra på? Om du är en äkta son,
kommer du att lyssna på din pappa.
81 En äkta Guds son eller dotter tar Guds Ord först. Jag bryr mig inte om vad
någon annan säger om det, de tar Guds Ord först. "Det är gift i bägaren." och
de tror det.
82 Att tro på hela Hans Ord, Hans säd, frambringade ett Eden av helgelse,
kärlek och Evigt Liv. Det är vad Guds Eden frambringar: helgelse. Det bringade
fram ett Eden av helgelse, kärlek, förståelse, fullkomlighet och Evigt Liv. Det
är vad Gud planerar. Hans Ord, Hans Säd, det är det som Hans församling
kommer att vara vid änden. Det blir samma sak.
83 Lägg märke till en tanke här. Glöm inte det. Jag kommer tillbaka till den
en annan gång eller i ett annat Budskap, men ni vet att Gud sade: "Låt varje
säd bringa fram efter sitt slag." Är det Guds bud? Vad tjänar det till att en
predikant eller någon annan försöker få Ordet att säga något annat? Förstår
ni? Varje Guds Ord är en Säd, (Jesus sade det,) en säd som en såningsman
sådde. Så om Markus 16 är Guds Ord, kommer det att bringa fram sitt slag.

Om Malaki 4 är Guds Ord, kommer det att bringa fram sitt slag. Varje annat
löfte måste bringa fram sitt slag.
84 Förstår du? Ser du Satan förklädd här? Han försöker säga: "Det är inte så."
Förstår du detta? Satan säger: "O, det gäller inte för denna tid. Det var till en
annan tid. Det menas inte ens så."
85 Varje säd måste komma fram efter sin art. Det var så Gud skapade Sitt
Eden. Stämmer det? Och här är det. Det är så Gud upprättar Sin Församling,
varje Ord efter sin art. "Människan skall inte leva av bröd allenast, utan av
varje ord som utgår ur Guds mun. Ser du? Satan, han vill ta något annat, men
Gud sade: "Varje säd efter sin art."
86 Om löftet säger: "Dessa tecken skall åtfölja dem som tror…" Kyrkan säger:
"Gå med i församlingen, läs upp trosbekännelsen, lär dig katekesen." Det
finns inte något sådant i hela Bibeln. Men Jesus sade: "Dessa tecken skall följa
dem som tror. I Mitt Namn skall de kasta ut djävlar. De skall tala i nya tungor.
Om de tar upp ormar, eller dricker något dödande, så skall det inte skada
dem. Om de lägger händerna på de sjuka skall de bli friska." Vem kan förneka
det? Förstår du?
89 "Varje säd kommer att bringa fram efter sin art." Om du är en Guds Säd,
en egenskap, en Guds son, då är Guds Ord sått i dig. Och då när du hör Guds
Ord: "Mina får hör min röst, en främmande följer de alls icke." Får du tag i
det? Så varje säd kommer fram efter sin art.
90 Vi har nu funnit att varje säd frambringar efter sitt slag. Det fanns ingen
död i det nya … i det där Eden. Det kommer inte att finnas någon död i det
nya Eden. Förstår du? Där fanns inget annat än helgelse, renhet och Evigt Liv.
91 Men genom otro att inte tro hela Guds Ord har det frambringats en
"ohelgad säd" i Satans Eden. Vi kommer nu dit, när Satan tar sin tron som
Antikrist i ett Eden som är av denna världen, ett Eden av synd, förvrängd
religion. Han började inte med att säga: "Jag är Satan, jag är den store
ängeln." Nej, inte så, utan med en förvrängning av Guds Ord. Så har han
frambragt sitt rike i varje tidsålder. Nu i denna stora, bedrägliga tidsålder är
han färdig att inta sin tron genom sitt folk. Han har byggt sig ett intellektuellt,
utbildat, vetenskapligt Eden. Det stämmer. Vetenskapliga predikanter,

vetenskapliga församlingar, vetenskaplig teologi, allting är vetenskapligt.
Allting är byggt på kunskap . Hela kyrkan är uppbyggd av kunskap. Den är inte
byggd på tro.
92 En gång höll jag ett möte i en mans kyrka. Det var ett stort auditorium i
Västern. En fin man, men han förnekar dessa saker som vi talar om. Ändå
tyckte jag om honom. En fin, gammal man. När hans församling gick ut… Det
fanns omkring sex tusen sittplatser där. När hans församling gick ut efter
mötet på eftermiddagen, omkring femton hundra, var de alla välklädda,
intellektuella. Jag satt där och iakttog dem.
93 Han höll en mycket god predikan, det gjorde han. Sedan frågade han om
någon ville ta emot Kristus, då skulle de bara räcka upp handen. Inte en enda
räckte upp handen. Men till slut räckte en kvinna upp sin hand. Han sade:
"Bra, nu är du en kristen", och så gjordes hon i ordning för dopet. Sedan gick
han ut, han välsignade ett litet barn (kysste en liten baby) och bad en bön för
den och lät församlingen gå.
94 När hans församling, som alla var fina, lärda, bildade människor, gick ut,
stod jag vid sidan för att skaka hand med mannen och önska honom Guds
välsignelse, när han gick ut.
95 När jag gjorde det, kom min grupp in. De kunde inte låta dem komma in,
medan hans grupp var där. Här kom min grupp in i rullstolar, på bårar, i
tvångströjor, sinnessjuka och allt möjligt annat. Ser du skillnaden? Där är det.
Det är dessa saker jag talar om. Det är någonting annat.
96 Av vetenskaplig kunskap, kan du göra ett förståndsevangelium. "Den som
tror på Jesus Kristus skall inte bli fördömd."
97 "Dessa tecken skall åtfölja den som tror." Man misslyckas med att sätta in
det där. Hon trodde på Jesus Kristus. Hon är frälst om dessa tecken följer den
troende.
98 "Och den som hör Mitt Ord", inte bara göra någonting, inte bara höra det
med sina öron, men förstå det. Vem som helst kan höra det. En prostituerad
kan höra det och förbli en prostituerad. En drinkare kan höra det, en lögnare

kan höra det, och ändå förbli en lögnare. Men "Den som förstår Mitt Ord och
tror på Honom som sänt Mig, han har Evigt Liv." Där har ni det.
99 Ingen människa kan göra det, om inte Gud har förutbestämt henne. Jesus
sade: "Ingen kan komma till Mig, om inte Fadern drager honom och alla som
Fadern har givit Mig, skall komma till Mig." Amen. Alltihop är Guds
överhöghet och förutvetande. Han lever allena och det är ingen som skall
säga till Honom vad Han skall göra.
100 Men otro, och att inte ta hela Guds Ord har frambringat en säd av otro.
Ingen helgelse, fullt av synd, hat och evig död finns i denna syndfulla,
intellektuella församlingstidsålder. Förstår ni det nu? I dessa dagar, då hela
världen är religiös… Visste du det? Hela världen är religiös. Och i denna
religiösa tidsålder med stora kyrkor i varje gathörn och allt, så slutar alltihop
med att man tillber Satan. Det står här i Bibeln. Det stämmer. På dessa
intellektuella, teologiska seminarier som utbildar intellektuella personer
tränas de hur de skall tala, vad de skall göra, hur de skall få fram något
känslomässigt och allt möjligt, som t.ex. psykologi, i tre eller fyra år för att
veta hur de ska behandla en människas sinne.
101 Guds Ande är inte något som du kan lära in i dig. Det är något som är
förutbestämt i dig av Guds Allsmäktiga hand. Dina erfarenheter kan inte bli
framskolade eller inlärda in i dig. De är förutbestämda av Guds hand och
genom att Gud känner dig i förväg. Det stämmer.
102 Han frambringade detta stora Eden som de nu lever i, ett kyrkovärldens
Eden. De håller nu på att samlas i det stora Ekumeniska Kyrkorådet och de
ska ha en världskyrka, allt kommer under ett huvud, där Satan skall trona,
exakt så.
103 Den sista kallelsen går ut för att få tag i Bruden, innan Hon kommer in i
detta. För med en gång hon kommer in i det, då har hon tagit vilddjurets
märke och blir dömd. Hon kan aldrig bli fri från det. Det är orsaken till att det
står: "Kom ut från dem och avskilj er. "
104 I detta Eden är det hat och död och evig avskiljelse från Gud, begär,
orenhet och fördärv. Hur då? Genom att så en felaktig säd.

105 Det påminner mig om den synen jag såg innan jag någonsin hade mött
Pingstfolket. Den mannen som gick runt världen i vitt. Ni har hört mig berätta
det många gånger. Någon kom in bakom honom och sådde oenighetens säd.
106 Men han vann det direkt i Eva i Edens lustgård, genom Evas begär efter
synd … Evas lust till synd.
107 Om då Eva hade begär efter kunskap, var det synd. När vi har begär efter
kunskap, (önskar oss en fil. doktorsgrad eller jur. doktorsgrad) så är det synd
att göra det. Det är ett starkt uttalande, men det är Sanningen. Oavsett hur
starkt det är, så är det fortfarande Sanningen. Inte sant? Begäret efter
kunskap, förstånd!
108 Saken är den att idag, försöker vi inte upprätta Guds Ord i människornas
hjärtan. Vi försöker upprätta oss själva. Kyrkorna försöker upprätta sin lära i
människornas hjärtan.
109 Vi har fått befallning att upprätta Guds Ord. Paulus sade: "Jag kom inte
till er med övertalande visdomsord, så att er tro skulle grunda sig på
människors visdom, utan jag kom till er i kraft, i den Helige Andes bevisning,
så att er tro skulle kunna vila i Gud. Så är det.
110 Människor får inte föra fram sig själva... Vi finner det ibland… Låt Gud
göra något för en person och sänd ut honom. Snart finner man att varje
människa försöker att efterlikna honom. Se, de försöker upprätta sig själva.
Varje människa säger: "Jag gjorde det, mig, jag, mitt, mitt samfund, mitt det
här." De vill upprätta sig själva. Vad predikar vi om? Oss själva eller om Guds
Rike?
111 Upprätta Guds Ord. Tag bort otron och placera in Guds Rike i ett
människohjärta. Guds Rike kan inte bli placerat i ett människohjärta med
mindre än att Gud gör människan sådan. Han kan inte bli placerad i ett…
112 Och kom ihåg den bedragande delen, att människan tror att det är rätt.
"Det är på ett sätt som förefaller rätt för en människa." Allt intellektuellt
synes rätt.

113 Som jag berättade för er för några söndagar sedan, när jag stod vid mitt
döende barn, och då Satan stod där och sade: "Där är din pappa. Han dog i
dina armar häromkvällen. Där ligger din hustru nere i bårhuset och här dör
ditt barn. Ändå ber du Honom om svar och så sänker Han ner ett dunkel över
dig. Trots det är Han en god Gud, ändå sade du att Han var en
Helbrägdagörare. Och du, som står för att det du säger är rätt, du har fel."
Allt förnuft, all intellektuell förmåga, måste samtycka till att det var rätt. Så
långt hade han rätt.
114 Han hade rätt när han sade till Eva: "Dina ögon kommer att bli öppnade
och du kommer att kunna skilja på gott och ont. På så sätt kommer ni bli som
gudar", (kunna skilja på gott och ont) för Gud hade ännu inte låtit dem förstå
att de var nakna. De visste att de skulle kunna skilja på gott och ont, så han
hade rätt. Men ser du, det var emot Guds Ord.
115 Så lär sig predikanter människogjord teologi på seminarierna. Det kan
förefalla rätt och det kan vara ett bra omdöme om saken, men det är fel.
116 Vi behöver inte förstå det. Vi tror det, för att Gud sade att det är så. Det
är det som avgör saken för alltid. Det är på så vis vi tror det.
117 O, vad Eva hade begärelse efter att få en fil. doktorsexamen och hur hon
längtade efter att bli mer lärd än hon var.
118 Lägg märke till så likt, mannen och hans hustru… Lägg märke till man och
hustru, som båda var nakna i Edens lustgård, Guds Eden…
119 Jag skall strax avsluta, jag sade att jag bara skall hålla på några minuter
till. Se här. Lägg märke till detta, när vi nu skall sluta.
120 Jämför detta nu. Så likt, denne man och hans hustru, båda i Guds Eden,
utan en enda klädtråd på sig, de visste inte om det. Varför visste de inte det?
För att deras känsla av nakenhet var beslöjad av den Helige Andes heliga
Täckelse. De kunde se rakt på varandra utan att upptäcka att de var nakna.
De var täckta av helgelse med den Helige Ande. De var höljda.
121 Gud höljer ännu idag, så att man kan se och inte få begärelse. De vänder
bort huvudet. Det är ett Heligt Täckelse, ett Heligt Täckelse, Gud hade deras

ögon. De var båda… Den ene var man och den andra var kvinna och de visste
inte att de båda var nakna, därför att Guds helgelse hade gjort dem
beslöjade. Gud dolde deras medvetande från synd genom Heligt Täckelse…
122 Jag önskar att vi hade lite mer tid att gå in på detta några minuter. Se
här: "För när den som tillbeder en gång är renad…(Hebréerbrevet) den som
tillbeder en gång är renad från synd, kan han inte mer veta med sig någon
synd. Synden har försvunnit från honom.
123 Jag hörde broder Neville säga i förmiddags, att någon kanske hade frågat
honom varför jag inte predikar om den Helige Ande. Varför gör jag inte det?
Här är det… Den Helige Ande är verksam i dig. Den är ett Liv, inte någon
känsla, inte något sorts köttsligt bevis. Men det är en Person, Jesus Kristus:
Guds Ord etablerat i ditt hjärta för att levandegöra varje Ord till denna
tidsålder, Så är det. Lägg märke till den Helige Ande i aktion, inte så mycket i
demonstration, men i handling, vad den gör enligt Ordet.
124 Lägg märke till hur den Helige Ande genom Guds Heliga Ord höll en man
och kvinna nakna utan att de visste om det. Så vackert, Ordets Liv, Säden,
Ordet!
125 Gud Sade: "Det finns ett träd mitt i Lustgården, kvinnan. Och mitt i
lustgården är detta träd. Rör det inte, för den dagen ni äter därav, den
dagen… dör ni." De var heligt beslöjade ifrån det, de visste ingenting om det,
tordes ej röra det.
126 De var heligt beslöjade, och trygga i Guds hydda. De var levande. Det
härskade ingen död kring dem. Halleluja. De hade fullkomlig kärlek till
varandra, fullkomligt Evigt Liv. De hade fullkomlig kärlek, fullkomlig förståelse
av Guds kärlek De hade Guds Ord och höll Det. De levde och var trygga i Guds
Eden utan någon död omkring sig.
127 Sedan fick Satan Eva att lyssna på sitt teologiska evangelium,
kunskapsevangelium, högre utbildning, högre etik, bättre civilisation, högre
bildning och så vidare. När han sedan hade fått henne att stanna och lyssna
på honom en stund (på hans resonemang, som vi har fått befallning om att
förkasta) när han fick henne att lyssna till det…

128 "Se här, kyrkan är så och så. Den har varit etablerad så länge, att vi är en
av de äldsta kyrkorna i landet. Stadens borgmästare går…" Jag bryr mig inte
om vad det är. Om det är emot Guds Ord, så var emot det, det är då din
fiende. Vad helst som är emot Ordet, är din fiende.
129 Allting som är för Ordet, det är din broder. Han är en del av dig.
130 Se, hon tog bort det Heliga Täckelset för att se vad sex egentligen var för
något. (Jämför det), vad begäret verkligen ville göra. Hon tog bort täckelset
från sina ögon. Detta Heliga som Gud hade lagt över hennes ögon. Hon
önskade kunskap, för att få veta vad det handlade om. Så hon tog bort
täckelset för att se vad det var. Hon lyssnade till djävulen och lägg märke till
vilken ställning det försatte henne i.
131 De har gjort samma sak i varje tidsålder därefter: de har alltid valt den
intellektuella sidan. De har nu byggt ett rike av Satans kunskap, (hans säd
som han har sått) och det har gjort att världen har blivit ett dödens Eden.
132 Lägg nu märke till detta, se i Uppenbarelseboken kapitel 3, Laodiceas
Församlingstidsålder. Du tror det i ditt sinne.
133 Lägg märke till detta. Hon, Eva, är Satans drottning. Satan, ormen, kom
till Eva innan Adam kom till henne. Förstår ni? Det är riktigt. Så han bedrog
henne, (förstår ni?) så Satan, ormen, var Evas man innan Adam någonsin
kände henne. Ser ni det? Han bedrog henne. Det står i Bibeln att han gjorde
det och hon visste sedan att hon var naken. Eller hur?
134 Se på Laodiceas Församlingstidsålder. Hon, Eva sitter som Satans
drottning. Hon har vunnit världsliga rikedomar, blind, naken igen och vet det
inte, precis som det var i Guds Eden. Men nu är inte det heliga Täckelset över
hennes ansikte, utan begärets täckelse, för hon tog av Guds heliga Täckelse
och satte på sig en slöja av kunskap efter begärelse. Nu har hon en
begärelsens slöja så att hon är blind för att det är synd. Hon är naken på
gatorna och vet inte om det. Hon är prostituerad på gatorna. Kvinnor med
denna shorts på sig är prostituerade i Guds ögon och vet inte om det.
135 Lägg märke till detta. Ta våra kvinnor. Om ni vill se i vilket tillstånd
församlingen befinner sig, så lägg märke till hur kvinnorna uppträder. Hon

representerar alltid församlingen. I Satans Eden av synd och otro, en religiös
förvrängning, ett förvrängt kungadöme. I stället för att ta Guds Ord har de
tagit intellektuell människolärdom. I stället för att ta Församlingen, tog de
organisationen och de för in det till ett enda stort överhuvud.
136 Lägg nu märke till, förvrängt från oskuldsfullhet… Missa inte detta nu.
Församlingen har haft detta begärets täckelse på och se vad det har gjort
med henne. Det har förvrängt henne från oskuldsfullhet till kunskap. (Förstår
ni?) Med det heliga Täckelset var hon oskyldig. Med begärets täckelse har
hon kunskap. Hon vet att det är behagligt. Hon vet vad det orsakar. (Inte
sant?) Det är en frukt, ett frestande träd som gör en vis. Hon blir förvrängd
från oskuldsfullhet till kunskap, från helgelse till orenhet och begärelse, från
Liv till död.
137 Detta konungadöme måste dö. Detta konungadöme kommer att dö!
Himmelens Gud kommer att förinta det, bort från jordens yta.
138 Lägg märke till denna förvrängning, det har blivit från en man till en
kvinna och från en kvinna till en man och de vet inte om det. En mycket fin
produkt från Satans Eden, om du ser på gatorna idag, på våra moderna
människor.
139 Se nu, det var Eva som Satan använde för att få Adam att synda, genom
hennes begärelses kraft. Samma sak sker idag. Lägg märke till kortklippt hår,
målade ansikten, sexiga kläder. Hon gör det och vet inte att varje sådan sak
strider mot Guds Ord. Att klippa håret gör henne till en vanhedrande kvinna,
en prostituerad. Att bära shorts gör henne vanhedrande. Att sätta på sig
sexiga kläder gör henne prostituerad, utan att hon vet det. Inte på grund av
Guds helighet, men på grund av Satans lust. Hon blir orsak till att hennes
Adam får begär till henne.
140 Hon tog av sig de kläder som Gud gett henne där borta i Eden för hennes
resa genom denna öken. Hon tog av sig dem. Hon gjorde sig själv naken, när
Gud hade henne höljd över hela kroppen i skinn. Hon har börjat att skära bort
lite av det i varje tid. Nu är hon tillbaka där hon var i början.
141 Hon har fått sin Adam till att bära hennes underkläder. En man sätter på
sig små, omanliga shorts och går ut här. Jag tror inte att det finns mycket till

man i honom. Han är den mest omanlige person jag vet av. Se, hon har fått
sin avfällige Adam att handla som hon själv och bära hennes underkläder.
Hon har sett vad hon kunde göra därute, när hon tog av sig alla sina kläder,
men underkläderna, det är shortsen naturligtvis, det är kvinnans underkläder.
Och här bär hennes Adam dem nu, och enligt Guds ursprungliga Ord är det
en styggelse för en kvinna att ha på sig klädesplagg som tillhör en man och
för en man att ha på sig klädesplagg som tillhör kvinnan. Tänk på det!
142 Nu använder han sig av hennes lugg också. Han kammar ner den och
lockar den. Något av det mest osunda jag någonsin sett i mitt liv är några av
dessa barn här idag som har kammat ner luggen så där. De har blekt håret
med något slags kemiskt blekmedel eller något sådant och rullat upp luggen
så att den blir lockig. Din stora feminina vekling. Detta är något förfärligt att
säga från en talarstol, men domen börjar i Guds hus. Du vet inte ens om du är
en man eller kvinna. Jag förstår att vår armé här i Förenta Staterna nästa
gång kommer ut i shorts. Det stämmer. Ser du vad fördärvet är? Det är
kvinnans kläder och att bära hennes lugg.
143 Här om dagen var jag hemma hos Howard Jonson, inte den Howard som
bor här, utan en som bor längre ner på vägen. Jag blev alldeles häpen. Där
kom en pojke på vägen, med öppen mun. Han hade mörkt hår här som han
kammat över 'så här' och han hade satt en rulle i det och lockat upp det
ovanför ögonen och han gick omkring och tittade under lugg. Om jag
någonsin sett något fördärvat… Ser ni, han skulle inte tro det. Han kunde
kanske bevisa att han var en man, men i sin ande var han kvinnlig. Han vet
inte vilken sida av huset han tillhör. Det är riktigt. Så förvrängt.
144 Det är så Satan gör. Han fördärvar nationerna. Han fördärvar kyrkan. Han
fördärvar folket. Han är en bedragare, en som förvränger den ursprungliga
Sanningen.
145 Gud gjorde en man till en man och en kvinna till en kvinna. Han klädde
dem olika och det var Hans mening att de skulle förbli på det viset och bete
sig på det sättet. En är feminin och den andra är maskulin. Han åtskilde Adam
i Edens lustgård, Han åtskilde Eva från honom.
146 Nu bär han hennes lugg, hon klipper håret som han och han försöker att
ha sitt som hennes. Hon bär hans yttre kläder och han bär hennes

underkläder. Det låter vanhelgande, men jag menar det inte på det viset. Det
är absolut Evangeliets Sanning. Om du inte vet det, så är det något fel med
dig. Antingen är du blind eller också har du aldrig varit ute på gatorna. Hon
tror och han tror att det är rätt. De kommer överens någonstans.
Kvinnorna säger: "Det är så varmt."
147 De gamla Apache indianerna där borta skulle göra er skamsna. Ju hetare
det blir, desto mer kläder tar de på sig för att hålla solen borta. Det får en att
svettas, så att man får luftkonditionering, medan man går. Förstår ni? De står
direkt ute i solen.
148 Du skulle inte tåla det alls, för du skulle få blåsor och bli uppbränd. Men
ser du, det är vad de kallar högre utbildning. Modern vetenskap har
producerat detta. Hon är naken där i Laodicea och vet inte om det.
149 Hon var naken i Eden. Ser ni hur lika de två konungadömena är? Det ena
är av synd och död, det andra är Liv och rättfärdighet. Där inne var hon
beslöjad med ett heligt Täckelse. De var båda nakna, men de visste det inte.
De visste ingenting om det, därför att de var täckta med Guds Ande.
150 Här är de täckta med begär och de ser på varandra för att… Se, Adam
kunde se på Eva utan att veta om att hon var naken. Men nu, med denna
slöja av lust vet hon inte om att hon är naken, men hon gör det med detta
begärets täckelse för att få männen att titta efter henne. Det är det enda hon
kan göra det för. Du tror det inte, men du gör det ändå. Och männen tittar.
Och han finner att du har så mycket attraktion att han kommer och sätter på
sig några av dina kläder på sig själv.
151 O, vilket fördärv. Vilken tidsålder, vilken tid. Så bedräglig den är. O, allt
detta och de vet inte om det, en fullkomligt förvrängd ande är i mannen. Han,
och även kvinnan, är täckta med Satans begärelse. Det är den sataniska
anden i en stor gemenskap. De vet inte om det, men de är en organisation.
Kvinnor med shorts tillhör en organisation. Män som är klädda så är en
organisation. Jag vill ge dig en förkortning på det: BSS, (Big Sisters Society)
Stora Systrars Sällskap. Det är vad de tillhör. De kommer där, det där
sällskapet med stora veklingar med små byxor på, de ser knotiga och
smutsiga ut.

152 Nu kanske ni män är oeniga med mig, men det är Sanningen. Ni har varit
förvrängda och inte vetat om det. Ni uppför er inte som en man längre. Det
kommer så mjukt, det kommer snart inte att vara någonting med dem längre,
vare sig man eller kvinna. De är ett sällskap, en organisation. Varför? "John,
grannen, bär shorts så varför kan inte jag göra det? Luella ville att jag skulle
ha dem, därför att John, grannen, hade sådana. Och om Susie Jane kan ha
dem, så kan Martha Jane också ha dem, eller Susie Lou", eller vad hon nu
heter. Se, det är ett sällskap. De är en organisation. Du tillhör dem andligen,
utan att veta om det.
153 Och om det är så och vi förstår att det är så, då är du förblindad. Du är
förblindad av dessa samfund som Satan har nystat in dig i. Det är en
förvrängning av Guds ursprungliga Ord, och Hans rike och Hans plan för Sina
barn. Satan har snott in män och kvinnor i dessa ting och de vet inte om det,
en förvrängning.
154 Inte längre en Guds son, luggen hänger ner i ansiktet på honom och han
trampar nerför gatan i ett par shorts, en Guds son, diakon i en kyrka, pastor
på en predikostol? Nej, det är inte en Guds son. Han kommer aldrig igenom
Guds tankefilter. Då skulle han inte ha dessa kvinnokläder på sig. Det skulle
han säkert inte, inte heller skulle hon ha manskläder på sig. Det är inte en
Guds son, det är en Satans son och en Satans dotter. (Det är hårt att säga
detta.)
155 Satan har lyckats med att pervertera och ta över den här världen och
göra den till sitt rike, den värld som människan sattes i med fri vilja för att
själv välja vilken sorts liv de ville ha. Det visar vad som är i ditt hjärta. Vet du
vad, dina handlingar talar så högt att de dränker din röst.
156 Låt mig ta en man som säger: "O, vi är alla kristna, vi tillhör kyrkan", fast
det finns bilder på nakna kvinnor runt väggarna på hans kontor. Det spelar
ingen roll vad han säger till mig. Jag vet bättre. Det skulle du också göra.
157 Låt en kvinna med kort hår säga att hon är en kristen? Du vet bättre än
så. Ja då. Låt henne säga att hon är en kristen när hon har smink, makeup,
och shorts. Du vet bättre än så. Guds Ord lär dig det bättre. Ordet säger att
hon kan inte göra det och vara en kristen. Hon är till och med vanhedrande

och allt sådant. Hur skulle Gud kunna sätta något som är vanhedrande i Sitt
rike? Nej då, inte alls. Nej, de visar själva sin önskan.
158 Du kan inte få en duva att äta med en vråk, inte alls. En duva har ingen
galla, den kan inte äta ett gammalt as. Om den tog en bit av det, så skulle den
dö, det vet den. Men en vråk kan äta nästan allt den vill. Han har rikligt med
galla.
159 Så där finner vi att på så sätt är det med världen idag, samma sak. De är
nakna, blinda och vet inte om det.
160 Satan åstadkom detta genom kvinnans lust efter kunskap, efter sex som
hon valde genom sitt eget val. Lägg märke till att det var Eva som ledde Adam
till det som var fel och det var kvinnan som tog av sig sina kläder, innan
hennes Adam gjorde det. Det är en kvinna, alltid. Det har det alltid varit och
fortfarande är det på samma vis.
161 Det är församlingen som leder mannen vilse. Det är kyrkan (Förstår du?)
som leder mannen som vill vara en Guds son, det är en kvinna, kyrkan. Inte
Bibeln, Gud, för Bibeln är Man. O, ja. Ordet blev kött och Han var en Man.
Bibeln är en Man, kyrkan är kvinnan. Det är inte Bibeln som leder mannen
vilse. Det är kyrkan som får honom på avvägar. Det är kyrkan som han går
naken med, inte Bibeln. Verkligen inte. Bibeln talar om för honom att han är
naken. Ja, det gör Den.
162 Lägg märke till hur hon genom sex (begär efter sex), begär efter kunskap
för att veta vad det var och om frukten var god eller ej, och hon gjorde det.
163 Gud vill återta det en dag, fastän genom en man. Det var kvinnan som
utlämnade det, men det blev återlöst av en Man. Mannen, Jesus Kristus, Han
som är Ordet.
164 Och vad är det sedan? Lägg märke till detta, när vi nu avslutar. Här för en
liten tid sedan gjorde jag detta uttalande. Jag har omkring fyra eller fem sidor
till här med Skriftställen och sådant som jag vill referera till, men lyssna och
låt oss avsluta med att säga detta.

165 Kommer ni ihåg för inte så länge sedan när jag undervisade om De Sju
Basunerna, Basunhögtiden och så vidare, och jag sade: "Det är en åttonde
dags högtid." Den sjunde dagen skulle vara den sista, den som skall bli
Tusenårsriket. Men det finns en åttonde dags högtid. Och om det är den
åttonde och det bara finns sju dagar, så skulle det göra att vi kommer tillbaka
till den första dagen igen. När Tusenårsriket är över så kommer det att vara
ett upprättat Eden igen. Guds stora Konungarike kommer att tas tillbaka igen,
därför att Jesus kämpade ut med Satan i Getsemane örtagård och vann
tillbaka Eden, Det som Han har gått för att förbereda i Himmelen, för att det
skall komma tillbaka igen. Uppe i Himmelen sade Han: "Era hjärtan vare inte
oroliga."
166 När Han var här nere på jorden sade Han: "Ni judar, ni har trott på Gud,
Jag vet att Jag har fått ett dåligt rykte. De säger att Jag är det ena och det
andra. Men ni har trott på Gud och som ni har trott på Gud, tro också på
Mig." Han var Gud uppenbarad. Förstår ni? "
167 I Min Faders hus är många… eller i Min Faders hushållning, i Min Faders
planering finns många palats. Jag går för att bereda er en boning." Se hur stor
den är… Femtonhundra kvadratmiles (3885 km2 -översättarens anmärkning.)
"Säg, var är det någonstans?" Han har gått för att bereda det. Han är Skapare.
Han skapar allt detta guld. Gatorna är genomskinliga. Han är Skapare. Han
tillreder en plats. I Uppenbarelseboken 21 säger han: "Och jag, Johannes, såg
den heliga Staden, det Nya Jerusalem komma ner från Himmelen, från Gud."
168 Där fanns inget hav mer. Den första himlen och den första jorden var
förgångna. Vad var den första himlen? Det var Tusenårsriket. Vad var den
första jorden? Det var denna. Den skall bli förnyad, precis som den blev döpt
genom Noa, under den tid då han predikade. Så blev den helgad genom
Kristus, när Han bestänkte den med Sitt Blod. Och den kommer att bli
förnyad, (alla bakterier och allting kommer att tas bort,) genom förnyelsen
vid änden genom ett eldsdop som kommer att döda varje bakterie, varje
sjukdom, varje sjuklighet, varje orenhet som någonsin funnits på jorden.
169 Det skall bryta fram en ny jord. "Och jag såg en ny himmel och en ny jord.
Den första himlen och den första jorden var förgångna och havet fanns inte
mer. Och jag, Johannes, såg den heliga Staden, det Nya Jerusalem komma ner
från Himmelen, från Gud." Där kommer Gud att vara med Sina sanna attribut,

söner och döttrar, där Han kan ha gemenskap med dem i helighet, där deras
ögon är tillslutna för varje synd. Där skall det inte bli någon mera synd.
170 Låt oss kämpa hårt. Bli inte bedragna i dessa dagar, utan kämpa för att gå
in genom porten.
171 För alla de som lämnas utanför, kommer att vara skökor och människor
fulla av begär. "Var och en som ser på en kvinna med begärelse, har redan
begått äktenskapsbrott med henne." Alla som är på utsidan kommer att vara
illa beryktade kvinnor och illa beryktade män och så vidare.
172 Och bara de som är friköpta och i Lammets Livsbok, kommer att träda in
genom porten. Så sträva, vänner, bli inte bedragna i dessa sista dagar.
173 Detta är en stor tid. Alla har pengar. Alla kan göra både det ena och det
andra. Det flyter pengar, överallt, stora bilar och allting. Det kommer inte att
finnas en enda av dem i den Staden. Där kommer det inte att finnas någon
bil, inga flygplan. Nej, det blir alltigenom en annorlunda civilisation. Det
kommer att vara en civilisation, inte av kunskap, inte av vetenskap, men av
oskuldsfullhet och tro på den levande Guden.
174 Låt oss sträva efter att gå in i detta. Det är hela mitt mål att träda dit in i
den Staden en dag och bara se mig tillbaka och se var och en av er komma
och marschera tillsammans med mig, medan vi sjunger: " När de frälsta tågar
in, vill jag vara med i den skaran. När de frälsta tågar in."
Låt oss bedja:
175 Käre Himmelske Fader, när vi ser att dagarna går mot sitt slut och vi ser
att löftet närmar sig, så ber vi, käre Gud att Du vill lägga det på våra hjärtan
så att vi inte gör några felsteg. Käre Gud, håll vårt samvete rent. Håll våra
hjärtan täckta, Herre, våra ögon beslöjade från världens ting, från världens
fåfängliga ting, fåfänglig ära att bli något stort.
176 Det spelar ingen roll hur stora de än är, alla kungar, härskare, mäktiga
och allt annat, de måste förgå. De kommer inte att ha del i den första
uppståndelsen. Det står skrivet: "Välsignad och helig är den som har del i den
första uppståndelsen, över dem har den andra döden ingen makt." O, Gud,
den andra döden, den andliga döden, har ingen makt. Han är återlöst.

177 O, Gud, när man tänker på att endera stunden är det någon som går och
besöker en annan och blir upptagen. "Två i samma säng, Jag tar en, och
lämnar den andre, två på fältet, Jag tar den ene och lämnar den andre kvar."
178 O, Gud, hjälp oss att vara rena i Dina ögon, Herre, det spelar ingen roll
vad människor tänker om oss, vad andra människor säger. Herre, låt… våra
samtal vara helgade. Låt dem vara kryddade med Guds Ord, så kryddade
Herre, att ingen skuld blir funnen i oss, medan vi, med alla våra felsteg,
åberopar att Jesu Kristi Blod skall stå mellan oss och Gud. Att Han vill se ned
på oss genom Jesu Blod. Inte på vår egen rättfärdighet, eller på vem vi är,
eller vad vi har gjort, utan bara på Hans förtjänst. Gud, Låt det ske.
179 Må inte en enda som sitter här ikväll och har hört budskapet gå förlorad,
från det minsta barn till den äldsta personen. Må deras heliga önskan endast
vara efter Gud och Hans Ord. Vi vet inte vilken stund Han kan visa Sig, eller
vilken stund Han kallar oss samman för att svara för oss där borta vid domen.
Vi vet inte vilken stund Han kan komma och ta ner vårt kort från hyllan och
säga: "Det är tid att komma hem. Du måste bryta upp." Gud, hjälp oss att
förbli rena. Låt det ske, Herre.
180 Må vi leva tills Herren kommer, om det är möjligt. Må vi göra allt som
står i vår makt, med kärlek och förstå att Gud genomsöker världen idag och
finner varje förlorat får. Må vi tala till dem i rätt tid, med kärlekens bön och
Guds Ord, så att vi måtte finna det där sista, så att vi kan få gå hem och
komma ut från detta gamla Eden som tillhör Satan, Herre.
181 Det är allt uppbyggt på lust alltihop och vackra kvinnor, som världen
kallar vackra, med sin reklam: "Vi annonserar och vill ha pojkar som kommer
med smink i ansiktet och söta flickor i shorts." Direkt i vår radio och vår
television finns all sorts smuts och allt svek från Hollywood; all sorts sex,
smuts, orenhet, orena kläder för kvinnan. Och männen är förvrängda och tar
på sig kvinnornas kläder, klipper håret som kvinnorna och kvinnorna som
männen.
182 O, Gud, vilken fruktansvärd tid vi lever i. O, kom Herre Jesus. Kom. Kom
Herre, rena oss genom Blodet. Tag bort all smuts och allt svek från oss. Låt

oss leva, Herre. Låt oss leva beständigt under Blodet inför Dig. Det är vårt
hjärtas önskan och vår uppriktiga bön.
183 Käre Gud, här framme på talarstolen, där Evangeliet har lagts fram,
Herre, här ligger ikväll bönedukar och små paket som skall sändas till sjuka
och anfäktade. Låt trons bön, Herre, komma från våra hjärtan nu inför Din
åsyn. Herre, om det är något orent i oss Herre, så tag oss till doms nu och vi
ber om nåd. Uppenbara för oss vad vi gör som är fel, Herre, så att vi kan
bedja och ta Blodet och rena oss med. Hela dessa sjuka människor och gör
dem friska, Fader. Vad de än går till, vart de än går, låt det bli så, Fader.
184 Ge oss beslutsamheten att tjäna Dig, och bara Dig. Låt det ske, Herre.
185 Ge beskydd åt dessa kära människor som är på väg hem.
186 Tack för att Du har helat människor, broder och syster Shepherds lilla
pojke som skadade sig på sin cykel. Jag ber om att inget ont ska tillstöta. Den
lilla pojken som åkte på sin cykel, jag ber om att han skall bli frisk. Vi tackar
Dig för Din helbrägdagörelse av dessa andra som vi har bett för. Vi vet att
vad vi ber om, det får vi, därför att vi litar på Den som har gett löftet.
187 Ge oss av Din nåd, Herre, och förlåt oss våra synder. Vi ber om det i Jesu
Kristi Namn, Amen.
188 Älskar du Honom? Tror du på Honom? Är du sjuk och trött på Satans
rike? Tror du att det går mot Tusenårsriket? ... mot Hans Tusenårsrike? Mot
Hans Eden?
189 Tror du att det håller på att formas idag? Se allt är baserat på det
intellektuella. Allt… Allting måste naturvetenskapligt bevisas innan de tror
det.
190 Och man kan inte vetenskapligt bevisa Gud. Man måste ta emot Honom
genom tro. "Ty den som kommer till Gud måste tro att Han är till, och att Han
lönar dem som ivrigt söker Honom."
191 O, Gud, jag vill inte veta av något annat än Jesu Kristi Blod som renar mig
från synd. Jag vet inte om något annat än Jesus Kristus. Som Paulus fordom

uttryckte sig, så gör också jag ikväll: "Jag vet inte om något annat, ibland er,
än Jesus Kristus, och Honom som korsfäst."
192 Det är allt jag vet och kan säga dig, att jag tror på den här Bibeln av hela
mitt hjärta, om jag känner mitt hjärta, att det är det fullkomliga,
oförvanskade Guds Ord. Av Det lever jag, på Det står jag. Om jag hade
tiotusen liv, så skulle jag vilja ge varje del av det för detta Ord, för Det är Jesu
Kristi Ord. Jag bryr mig inte om hur mycket de försöker vederlägga Det. Hur
mycket vetenskapen än försöker säga att Det inte är tillförlitligt och så vidare.
Detta Ord är för mig Det enda i världen som jag kan lita på. Han är min. Jag
älskar Honom. Gör inte ni det?
193 Om det finns någon synd i ditt hjärta och om det finns någon skuld i ditt
hjärta; om det är något du har, bed nu, och bed Gud om förlåtelse. Bed för
mig, så skall jag bedja för dig. Gud välsigne dig, det är min bön.
Tills vi möts, tills vi möts
Gud vare med er till vi möts igen.
194 Älskar ni varandra. Johannes sade: "Kära barn, älska varandra." Älska
varandra, för kärleken överskyler en myckenhet av synder. Låt oss nu skaka
hand med varandra.
Till vi möts, till vi möts...
Gud vare med er till vi möts igen.
195 Var vänliga mot varandra, var vänliga mot alla. Behandla din granne rätt.
Håll dig själv obefläckad tills Jesus kommer.
Tills vi möts, till vi möts vid Jesu fötter.
Gud vare med er, tills vi möts igen.
196 Älskar du honom? Det är min bön. Bed för mig, jag ska bedja för dig. Jag
måste resa tillbaka till Tucson nu. Och jag ber att Gud skall välsigna er alla.
Därifrån reser jag till Kanada och sedan tillbaka till Colorado, och sedan
vidare och vidare.
197 Broder Tony är där borta och det har hänt något stort. De vill ha ett
väckelsemöte alldeles nedanför Vatikanen i Rom och de vill att jag skall
komma dit och ha ett väckelsemöte i Rom, i Rom. Han har just kommit
tillbaka. Folket är samlade. De har en stor arena där med tusentals sittplatser

och så vill de att jag skall komma dit och ha en väckelse. De vill se Herrens
härlighet i verksamhet. Jag vet inte, jag måste bedja över det och höra vad
Herren säger. Kom ihåg, låt oss be tillsammans, allihop. Vi arbetar…
Vi väntar på vår välsignade Frälsares ankomst.
Se, fikonträden skjuter skott.
Evangeliet om Hans rike har nått till varje nation. Vi är nära, vi
kan se slutet.
198 Stämmer Det?
Glada skall vi alla förkunna budskapet om Hans välsignade
ankomst. Snart kommer Han
i Härlighet, för att tala till var och en; Vakna upp, ni Herrens
heliga.
Varför slumra, när änden närmar sig?
Låt oss bli redo till den slutliga kallelsen.
199 Hon kommer att vända om i väst och färdas tillbaka igen, en av dessa
dagar. Kom ihåg det Säkert kommer Hon att göra det. Och det är riktigt. Till
dess…
Tag det namnet Jesus med dig,
lidandets och sorgens barn,
Det skall tröst och glädje ge dig.
Tag det med varhelst du går.
Dyra namn, O, hur ljuvt.
Jordens hopp och Himlens fröjd.
Dyra namn O, hur ljuvt.
Jordens hopp och Himlens fröjd.
Tag det namnet Jesus med dig.
Och Hans makt och ära sjung,
Till dess vi på andra stranden
Kröna Honom Kungars Kung.
Dyra namn, O, hur ljuvt.
Jordens hopp och Himlens fröjd.
Dyra namn, O, hur ljuvt.
Jordens hopp och Himlens fröjd.
200 Låt oss sjunga den sista versen med böjda hjärtan:
Tag det namnet Jesus med dig s

om en sköld mot varje snara,
och när frestelserna kommer,
(allt detta från Satans rike, förstår ni?)
viska bara det Heliga Namnet i bön,
201 Det är allt. Gå bara iväg sedan. Det fungerar. Jag har prövat det. Bara tro
det, för det kommer att verka. Bara viska Hans Heliga Namn i bön.
Tag det namnet Jesus med dig,
Som en sköld mot varje snara.
Och när frestelserna kommer, (Vad gör du då?)
Bara andas Hans heliga namn i bön. (Då kommer täckelset över
ditt ansikte.)
Dyra namn, (Dyra namn) O, hur ljuvt.
Jordens hopp och Himlens fröjd.
Dyra namn, O, hur ljuvt
Jordens hopp och Himlens fröjd.
202 Låt oss böja våra huvuden nu, medan jag ber broder Beeler där nere
komma hit till plattformen. (Broder Branham börjar nynna "Ta det namnet
Jesus med dig" - Utg.)
Bara andas Hans heliga namn i bön.
203 Du kan avsluta i bön, broder Beeler.
Dyra namn,
Jordens hopp och Himlens fröjd
Dyra namn (dyra namn), O, hur ljuvt.
Jordens hopp och Himlens fröjd.
204 Med våra huvuden och hjärtan böjda. Broder Beeler är en av våra bröder
som vi har samarbete med. Broder Estle Beeler är en fin kristen broder, en
lojal man. Jag tänker fråga honom om han vill avsluta mötet här ikväll med
bön. Gud välsigne dig, broder Beeler.
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