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1. Mosebok 1:1 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
2 Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over
vannene.
3 Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys.
4 Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.
5 Gud kalte lyset dag, mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, første
dagen.
Broder Branham beskriver dette som Guds sønns fødsel. Han sier at dette var da Gud
fødte seg selv en Sønn, som var en del av Gud, logos, som gikk ut av Gud.
Og han fortsatte med å si: 53-0729 Spørsmål Og Svar 26. Nå, ingen har noensinne sett
Faderen. Ingen mennesker kan se Gud i den legemlige formen, fordi Gud ikke er i
en legemlig form; Gud er en Ånd. Skjønner? Ja vel. "Ingen har sett Faderen, men
Faderens enbårne Sønn har erklært Ham", 1. Johannes ... Ser dere?
27 Men legg nå merke til dette. Det er ingenting der; det er bare tomrom. Det er
intet lys; det er intet mørke. Det finnes bare ingenting der, det bare ser ut til å ikke
være noen ting. Men der inne er der et stort overnaturlig Vesen, Jehova Gud.
28 Nå, legg merke til dette. Så, etter en stund begynner jeg å se et lite hellig Lys som
begynner å formes, som en liten halo eller noe slikt. Du kunne bare se det gjennom
åndelige øyne.
29 Men se nå, mens vi ser på det, hele menigheten nå. Vi står på et stort gelender og
ser på hva Gud gjør. Og vi vil komme rett ned til dette spørsmålet her, og dere vil se
hvordan Han bringer det inn.
30 Nå, ingen har sett Gud. Og nå, den neste tingen som vi begynner å se, ved
overnaturlige øynene som ser, da ser vi et lite hvitt Lys som formes der ute. Hva er
det? Dette ble av bibellesere kalt "Logos" eller "den salvede" eller "salvelsen" eller som jeg skulle til å si: Den delen av Gud begynner å utvikle seg inn i noe, slik at
mennesker kunne ha en slags ide om hva Det var. Det var et lite, et lite Lys som
beveget seg. Han ... Det var Guds Ord.
31 Nå, Gud ga selv fødsel til denne Sønnen, som var til før det til og med var et atom
der, eller luft, for å lage et atom. Det var ... Se, Jesus sa: "Herliggjør meg, Far, med den
herlighet som Vi hadde før verdens grunnleggelse." Se, langt tilbake i tid ...
Legg merke til at broder Branham påpeker for oss at det var en del av Gud som kom
frem i en fødselsprosess og frembragte en SØNN. Nå, hvis du følger meg til
Ordspråkene. Her beskriver Salomo Guds sønn, og kaller Ham Guds visdom. Det
samme gjør også apostelen Paulus.
1. Korinterbrev 1:24 men for dem som er utvalgt, både jøder og grekere, forkynner vi
Kristus, Guds kraft og Guds visdom.
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Så la oss nå lese hva Salomo hadde å si om Guds sønn som kom ut av Faderens bryst.
Ordspråkene 8:22 "HERREN brakte meg frem som den første av sine gjerninger, før
sine gjerninger i fordums tid.
Ja vel, så hva var den første av Guds gjerninger? Den første gangen han talte, da tiden
hadde sin begynnelse.
1. Mosebok 1:2
2 og Guds Ånd svevet over vannene.
3 Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys.
Igjen, Salomo sa: Ordspråkene 8:22 NIV, HERREN brakte meg frem som den første av
sine gjerninger, før sine gjerninger i fordums tid.
Og deretter sier Salomo i neste vers.
23 Fra evighet er jeg blitt innsatt (dannet), fra begynnelsen, før jorden var til.
24 Da dypene ennå ikke fantes, ble jeg født - da det ennå ikke var kilder fylt med vann.
25 Før fjellene ble senket ned, ja før haugene ble jeg født,
26 før han hadde skapt jord og mark og jorderikes første muldklump.
27 Da han satte himlene på sitt sted, var jeg der, da han tegnet inn en hvelving over
dypet,
28 da han festet skyene der oppe, da han bandt avgrunnens kilder,
29 da han satte grense for havet, så vannet ikke skulle gå lenger enn han bød, da han
la jordens grunnvoller 30 da var jeg hos ham som kunstner, jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet
meg alltid fremfor ham.
Nå, de såkalte teologene prøver å si at dette var visdom, slik som at en visdom er en
kvalitet eller en tilstand av å være klok. Men du gir ikke fødsel til å være klok. For hvis
det kan bli gitt en fødsel til det å være klok, da betyr det at visdom har en begynnelse.
Men Gud er for evig allvitende, og hvem kan si at Gud ikke alltid har vært slik.
Du ser at de bare ikke tenker ut sine svar, så de har alltid smutthull i seg. Nei, mine
brødre og søstre, apostelen Paulus sa at Kristus er Guds visdom. Og siden han er en
uttrykkelse av Ordet og av Guds Guddommelige natur, så Gud fødte frem en Sønn som
Han kunne uttrykke all Sin visdom i.
Hebreerbrevet 1:1-3 Amplified versjonen: 1. Gud, etter å ha talt til fedrene for lenge
siden i (røster og skrifter av) profeter i mange separate åpenbaringer, som hver for seg
fremsatte en del av sannheten, og på mange måter 2 i disse siste dager, har talt til oss i
denne Ene personen, Han som ved sin karakter og natur er Hans Sønn, nemlig Jesus,
som han utnevnte til arving og rettmessig eier av alle ting, gjennom ham har Han også
skapt universet som er, (universet som et uavbrutt rom av tid og materie.) 3 Sønnen
er utstrålingen og den eneste uttrykkelsen av Guds herlighet som reflekterer Guds
Shekinah-herlighet, et Lys-vesen, det strålende lys av Guddommen og den nøyaktige
representasjon og fullkomne avtrykk av Sin Fars essens, og opprettholder og
vedlikeholder og driver alle ting (hele det fysiske og åndelige universet) ved hans
mektige ord (bærer universet sammen til sitt forhåndsbestemte mål). Da han (Ham selv
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og ingen andre) hadde (ved å ofre seg selv på korset som et offer for synd) utført
renselse fra synder og etablert vår frihet fra skyld, satte han seg ned (åpenbarte sitt
fullførte verk) ved Majestetens høyre hånd i det høye (åpenbarte sin Guddommelige
autoritet),
Var ikke det en vakker beskrivelse av Guds Sønn som Lyset fra 1 Mosebok 1:3? Det
var den pre-inkarnerte Guds Sønn, og Paulus var ikke bare en apostel, men også en
profetbudbærer, som kom og forklarte Guds Ord og plasserte ordene i det Gamle
Testamentet inn i sitt rette lys. La oss nå lese enda et skriftsted for en sammenligning,
for å vise deg hvordan Kristi lære løper fullstendig i kontinuitet gjennom hele Skriften.
Kolosserne 1:12 så dere takker Faderen som har gjort oss i stand til å få del i de
helliges arv i lyset.
13 Han er Den som har fridd oss ut fra mørkets makt og satt oss over i Sin elskede
Sønns rike.
14 I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, tilgivelse for syndene.
15 Han er bildet av den usynlige Gud, Den førstefødte framfor hele skapningen.
16 For i Ham ble alle ting skapt, de som er i himlene, og som er på jorden, både synlige
og usynlige, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller makter. Alle ting
ble skapt gjennom Ham og i Ham.
17 Og Han er før alle, og i Ham er de alle ført sammen.
18 Og Han er hodet for legemet, menigheten, Han som er begynnelsen, Den førstefødte
av de døde, for at Han skal være den øverste myndighet i alle.
19 For det var etter Faderens velbehag at hele fylden skulle bo i Ham,
Og la oss ikke glemme å løpe hele veien til Åpenbaringen, hvor vi finner Jesus, Guds
Sønn, referert til som den strålende Morgenstjernen.
Åpenbaringen 22:16 Jeg, Jesus, har sendt Min engel for å vitne for dere om disse ting i
menighetene. Jeg er Davids Rotskudd og Ætling, Den strålende Morgenstjernen.
Vi har nå gått igjennom Skriftsteder fra 1. Mosebok til Åpenbaringen, for de
grunnleggende tingene i Kristi lære. Vi vil fortsette der vi slapp sist søndag. Nå vet vi at i
begynnelsen ga Gud først en fødsel til sin Sønn, Jesus. Han var ikke Gud, Sønnen, men
Han var Guds Sønn. Så umiddelbart begynte denne Guds Sønn, Som kom frem som et
lite lys, Han begynte å bli brukt av Gud til å bringe frem Guds skapelse.
Broder Branham fortsatte videre i 53-0729 Spørsmål Og Svar 32. Nå, i Johannes 1,
her sa Han: "I begynnelsen var Ordet. Og Ordet var Gud. Og Ordet ble gjort til kjød
og bodde iblant oss." Gud utfoldet Seg selv ned til et menneske, se nå hvordan
Han gjorde det. Nå, der tilbake, da, når denne lille haloen kommer ... Nå, vi kan ikke se
noen ting ennå, men bare ved overnaturlige øyne, så ser vi en Halo som står der. Nå,
det er Guds Sønn, Logos. Nå, jeg kan se Ham leke rundt omkring som et lite barn
foran Faderens dør, med hele evigheten. Ser dere? Og nå, i sin imaginære egenskap,
så begynte Han å tenke på hvordan ting skulle bli. Og jeg kan høre Ham si: "La det bli
lys." Og da Han gjorde det, sprengtes et atom, og solen kom inn i eksistens.
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Legg merke til det, etter at han har talt om Guds Sønn som kommer frem, så taler han
om Guds Sønn som leker foran Faderens evige dør. Og i sitt sinn, og han taler fortsatt
om Guds S.o.n, så sier han: «Og nå, i sin imaginære egenskap, så begynte Han å
tenke på hvordan ting skulle bli. Og jeg kan høre Ham si: "La det bli lys." Og da Han
gjorde det, sprengtes et atom, og solen kom inn i eksistens.»
Vel, Det ville være 1. Mosebok 1:13 da solen, månen og stjernene ble bragt frem av
Guds talte Ord.
La oss nå bevege oss vekk fra universet og se på de skapte vesener. Broder Branham
lærte oss at de første skapte vesener, etter Guds Sønns fødsel, var englene. Og
"erkeengelen", det betyr: "Den første engelen", som Gud skapte, var Lucifer. Han var
den ledende erkeengelen. Det er det ordet "erkeengel" betyr. Ordet kommer fra to ord:
erke, som betyr: «Den første», og engel, som betyr: «En budbærer, en pastor.»
Så ordet "erke", betyr den øverste, eller nummer én i posisjon eller rang.
Broder Branham sa i talen 59-0628E Spørsmål Og Svar 4. La oss nå gå til Det Nye
Testamente, til Lukas 10:18, bare et øyeblikk, og se hva Jesus sa. I Lukas, dere som
har deres Bibler nå, som prøver å få tak i disse spørsmålene, Lukas 10:18 Og han sa til
dem,... (Jesus taler.) ... Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Satan var
Guds opprinnelige erkeengel. Han bodde en gang i himmelen. Han var en gang den
største personen i himlene, utenom Gud. Han var Guds høyre hånd i et fellesskap,
og han ble oppblåst i sitt hjerte.
Og Legg merke til at Lucifer også ble kalt "morgenrødens sønn". Og dette ordet
morgen som vi ser i Jesaja 14:12 betyr også "av begynnelsen"
Jesaja 14:12 Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens
sønn! (Nå vet vi ifølge Skriften at Jesus omtaler seg selv som "Den strålende
Morgenstjernen", når vi ser ham tale om seg selv i)
Åpenbaringen 22:16 «Jeg, Jesus, har sendt Min engel for å vitne for dere om disse
ting i menighetene. Jeg er Davids Rotskudd og Ætling, Den strålende
Morgenstjernen.»
Og selvfølgelig blir Jesus kalt Morgenstjernen, også av Peter i
2. Peter 1:19 Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å holde fast
på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr, og Morgenstjernen
går opp i deres hjerter."
Og vi vet at Morgenstjernen også ble kalt "Dag", av Gud etter hans fødsel i 1.
Mosebok 1:3, som vi ser i vers 3. Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys.
4 Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.
5 Gud kalte lyset Dag, mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen,
første dagen.
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Og da ser vi at Lucifer bli kalt "Morgenrødens sønn", fordi han var den første
skapelsen etter at Guds Sønn kom frem som Guds logos, som kom ut av Gud. Og
broder Branham sa at denne Logos som kom ut av Gud, det var en del av Gud.
Broder Branham sa i talen 60-0911E Fem Identifikasjoner 177 Så det første Han
skapte... Nå, noen av dere ønsker å kjenne til min beretning om 1. Mosebok; Gud sa:
"La oss skape mennesket." Det første Han skapte, var engler, til å tilbe Ham. Da
ble Han Gud.
64-0409 Identifikasjonen Av Kristus I Alle Tidsaldre 70 "I begynnelsen var Ordet."
Før Det noen gang ble uttrykt, var Det en tanke, en egenskap. I denne tanken, Han
skulle være Gud. Sannsynligvis skapte Han først engler, og da ble Han tilbedt, Han
var Gud.
Vel, jeg tror at det første vesen, etter at Guds sønn var blitt født, var Lucifer, fordi han
ble kalt morgenrødens sønn, og vi vet at morgenstjernen er Guds Sønn.
Nå skal jeg lese noen sitater fra vår profet, og jeg vil ikke at du skal trekke en konklusjon
før du har hørt dem alle. Men legg merke til at han sa...
64-0315 Påvirkning 119 Legg merke til de himmelske Serafene, med et dekke over
sine ansikter. Serafer er de som brenner røkelse ved offeret. Det er en av de høyeste
ordener av engler. De står ved siden av Kjerubene. Det er engler, og deretter
Serafer, og så Kjeruber. Og Serafer brenner faktisk røkelse til offeret, og gjør en vei for
syndernes tilnærming, en virkelig høy orden av hellighet i Guds tempel.
61-0108 Åpenbaringen, kapittel 4, Del 3, 286 Merk dere dette, disse Kjerubene som
Johannes så her, må ha hatt et engasjement med å vokte Iivets Tre, så de må være
interessert i mennesker. Ellers, les 1. Mosebok, tilbake til 1. Mosebok igjen; De tok
vare på Livets Tre, voktet det, Livets Vei, Livets Vei.
Og igjen fra 61-0108 Åpenbaringen, kapittel 4, Del 3, 293 Vokter denne porten ... Kain
og Abel kom opp hit for å tilbe. Så det må ha vært et alter som de vokter (Er det
riktig?), disse Kjerubene.
Og enda en fra 61-0108 Åpenbaringen, kapittel 4, Del 3, 296 Moses ble tatt opp inn i
himmelen: Moses, tatt fra jorden og opp inn i himmelen, og han så Guds alter. Stemmer
det? Jeg prøver å bevise mitt poeng her. Du vet hva jeg prøver på, ikke sant? Ja vel.
Han gikk opp og inn i Guds nærvær. Og da han steg ned fra Guds nærvær, sa han...
Gud sa til Moses: "Gjør alle ting på jorden etter det mønsteret som er i himmelen. –
Stemmer det? Ja vel. Da han gjorde det, da han laget paktens ark, satte han to
Kjeruber til å vokte arken. Ser du hva det er? Det var tempelet... Det var alteret,
tronens voktere. De to kjerubene. Han sa, "Form dem ut av messing og legg
vingene deres i en berøring, slik som dette," fordi, det var akkurat det som han så i
himmelen. Det var akkurat det som Johannes så i himmelen, disse fire kjerubene på
de fire sidene av arken ved tronen i himmelen. De var arkens voktere. Kjeruber,
voktere ved nådestolen. Hvis du ønsker å lese dette Skriftstedet (Vi har ikke tid til å gå
til det.), skriv det ned: 2. Mosebok 25:10 til 22. Nå, de vokter nådestolen når Gud er i
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Sin Shekinah-herlighet. Hvor var Shekinah-herligheten? Ved nådestolen. Stemmer
det? De vokter den Shekinah-herligheten. Hm. Åh, du.

Så det var to Kjeruber, (erkeengler) ved rang, som voktet Paktens Ark, der hvor Gud
hadde plassert sitt Ord på innsiden. Så vi ser at Mikael og Lucifer, som begge ledet an i
tilbedelsen, de blir begge sett her hvor de vokter Guds Ord. Husk nå at Lucifer ledet an i
tilbedelsen, og han ble gitt en forvaltning av Ordet. Og det er hva ordet,
«morgenrødens sønn» betyr på hebraisk, en av definisjonene er «en forvalter». En
annen definisjon er «et barnebarn». Men Gud har ingen barnebarn. Han har bare
sønner.
Men så ser vi Lucifer, han som mottok sin rang og sin stilling direkte fra Gud, han
begynte å ta Guds Ord, og vri det til sin egen fordel. Og dermed forteller Åpenbaringer
12 oss om det store slaget i himmelen, mellom de to erkeengelene Mikael og Lucifer. Og
Mikael seiret og Lucifer ble kastet ned til jorden.
Så vi ser at Lucifer var en leder i administrasjonen, og i undervisning og i tilbedelsen.
Broder Branham sa i talen 65-0221M Ekteskap Og Skilsmisse 104. Visste du at satan
var likestilt med Gud en dag? Ja visst, alt utenom en skaper; han var alt, stod ved
Guds høyre hånd i Himlene, en stor ledende Kjerub.
Antikrists segl 55-0311 P:17 Hvis du vil legge merke til det, omtrent på den tiden da
Jesus kom på scenen, kom Judas på scenen, antikrist, den ene som var imot Kristus.
Jeg vil at du skal legge merke til disse åndenes natur nå. Judas var en religiøs
mann. Han var ikke en vantro. Og vi vet alle at han var antikrist. Han arbeidet som den
som stod aller nærmeste til Kristus, Hans høyre hånd. Visste du at i himmelen, at
Djevelen var Guds høyre hånd i begynnelsen, at Lucifer, morgenrødens sønn, var
blitt gitt kraft? Og grunnen til at han brakte synd inn i verden, var at han var i stand til
å ta noe som Gud hadde skapt, og forvrenge det tilbake til en ond ting, som startet
alle disse problemene i begynnelsen. Så Gud, der tilbake før verdens grunnvoll ble
lagt, da Han så hva Satan hadde gjort... I sin stolthet dro han over til norden, og satte
opp et kongerike. Og han kjempet mot Mikael og hans engler ... Ser du det? 18 Den
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Allmektige Guds høyre hånd var Lucifer, morgenrødens sønn. Den første, Gud ga
ham å være en medarbeider sammen med Ham; Han var en medarbeider, delvis
likestilt ham; bare at Satan kunne ikke skape. Gud er den eneste Skaperen, men
Satan tok noe som Gud skapte og forvrengte det tilbake til noe annet, noe ondt.
Og legg merke til dette, når Kain og Abel, et veldig vakkert bilde av det... Kain og Abel
var ikke noe annet enn frontfigurer til Judas og Jesus.
Vel, så langt tror jeg vi kan fastslå at Lucifer var en partner som ledet an i tilbedelsen av
Gud. Han underviste englene, så han var lærer. Og som lærer kjente han Guds Ord,
men der hvor han sporet av, var da han la til sine egne tanker, i tillegg til det som Gud
hadde sagt. "Han var fullkommen på alle sine veier inntil synd ble funnet i ham."
Han forvrengte Ordet, han vridde på det til sin egeninteresse. Han var ikke fornøyd
med å være en god forvalter av Guds Ord, og han ønsket et større rike enn det som
Mikael (Kristus) hadde.
Esekiel 28:12 Menneskesønn! Stem i en klagesang over Tyrus' konge, og si til ham: Så
sier Herren Herren: Du var seglet på et velordnet eksempel , full av visdom og
fullkommen i skjønnhet! (Du fyller opp mønsteret)
13 I Eden, Guds hage, bodde du. Kostbare stener dekket deg: (Han taler her om
brystplaten til ypperstepresten, han som ledet an i tilbedelsen her) karneol, topas,
diamant, krysolitt, onyks, jaspis, safir, karfunkel og smaragd, og gull. Dine trommer og
fløyter var i fullt arbeid hos deg. Den dag du ble skapt, stod de rede.
14 Du var en salvet kjerub med dekkende vinger. (som dekket hva? Broder Branham
har allerede fortalt oss det, han dekket over paktens ark) og jeg har satt deg slik: (Nå,
dette ordet «satt» er oversatt fra det hebraiske ordet Nathan, som betyr: Å utnevne,
ordinere, plassere og sette. Så du ser at Gud skapte ham til å bli det han var, og ordinert
ham som en leder i tilbedelsen av Gud. Og han ble gitt en forvaltning av Ordet, for å
våke over det. Og han brukte sin forvaltning til egen fordel og forrådte den tilliten som
Gud hadde plassert i ham.)
14 og jeg satte deg på Guds hellige fjell. Der gikk du omkring blant skinnende stener.
15 Fullkommen (fullt utstyrt og fullstendig) var du i din ferd fra den dag du ble skapt, til
det ble funnet urettferdighet hos deg.
16 Ved din store handel ble ditt indre fylt med urett, og du syndet. Så vanhelliget jeg deg
og drev deg bort fra Guds fjell. Jeg gjorde deg til intet, du salvede kjerub, så du ikke
mer fikk være blant de skinnende stener.
17 Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela din visdom på grunn
av din glans. Jeg kastet deg til jorden, jeg la deg ned for kongers ansikt, slik at de
kunne se på deg med lyst.
18 Ved dine mange misgjerninger, ved din urettferdige handel, vanhelliget du dine
helligdommer. Derfor lar jeg ild gå ut fra deg, og den skal fortære deg. Jeg gjør deg til
aske på jorden for alle deres øyne som ser deg.
19 Alle de som kjente deg blant folkene, er forferdet over deg. En redsel er du blitt, og
du er blitt borte - for evig tid.
Så du skjønner, han var en ganske lysende predikant, og apostelen Paulus endog kalte
ham en Lysets engel.
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2. Korinterbrev 11:13 For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som
omskaper seg til Kristi apostler.
14 Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets
engel.
15 Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til
rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger.
Dette er grunnen til at jeg roper ut som en mann, jeg forkynner så hardt for å prøve å
advare folket i forkynnertjenesten som har mistet sin første kjærlighet, sin første stilling.
Fordi, du kan se Lucifers egenskaper uttrykt på nytt i disse endetidens forkynnere, de
som gjør det samme som han gjorde i begynnelsen. Jeg kjenner ikke til noen annen
pastor i dette Budskapet som roper ut imot frafallet, slik som jeg har gjort. Jeg roper ut
mot pastorer som utnytter det folket som Gud ga dem til å ha en forvaltning over. Fordi
det er den samme tingen som Lucifer gjorde. Han startet opp helt rett, og han ledet til og
med tilbedelsen av Gud i himmelen. Men urettferdigheten som var i ham, ble for mye.
Og slik som vi blir advart i 5. Mosebok, om at hvis vi ikke lytter til Herrens vår Guds
Røst, da vil forbannelser komme over oss og overta oss. Og det var det som skjedde
med Lucifer.
Og da Satan kom til Jesus, hva kom han med? Han kom med Guds Ord, bare at han ga
det ut med en forvrengning. Han kom til Eva i hagen etter å ha inkarnert seg selv i
slangens ånd, og hva kom han til Eva med? Han kom med Guds Ord. Bare at han ga
det til henne med en forvrengning. Han er alltid den samme, og han forandrer ikke på
sine handlemåter. Hvorfor? Fordi det er hans natur, og enhver sæd av slangen har den
samme naturen. For Guds Ord erklærte at "hver sæd må bringe frem etter sitt slag"
eller sin natur. Det er livets lov i henhold til 1. Mosebok 1:11
Jesus sa til fariseerne: Johannes 8:38 Jeg taler det Jeg har sett hos Min Far, og dere
gjør det dere har sett hos deres far.» (Legg merke til at han går tilbake til dette at hver
sæd som må bringe frem etter sitt eget slag, 1 Mosebok 1:11. Og han sier: Se på
forskjellen mellom de to typer sæd.)
39 De svarte med å si til Ham: «Abraham er vår far.» Jesus sa til dem: «Hvis dere var
Abrahams barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger.
40 Men nå forsøker dere å drepe Meg, et Menneske som har fortalt dere sannheten
som Jeg har hørt fra Gud. Abraham gjorde ikke slikt.
41 Dere gjør deres fars gjerninger.» Da sa de til Ham: «Vi ble ikke født ut av hor. (vi
er ikke slangens sæd.) Vi har én Far - Gud.»
42 Jesus sa til dem: «Hvis Gud var deres Far, hadde dere elsket Meg, for Jeg er
utgått fra Gud og kommet hit. Jeg er heller ikke kommet av Meg Selv, men Han sendte
Meg.
43 Hvorfor forstår dere ikke Min tale? Fordi dere ikke er i stand til å høre Mitt ord.
(fordi dere ikke kan forstå Mitt Ord.)
44 Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en
morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham.
Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.
45 Men fordi Jeg taler sannheten, tror dere Meg ikke.
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46 Hvem av dere kan overbevise Meg om synd? Og hvis Jeg sier sannheten, hvorfor
tror dere Meg ikke?
47 Den som er av Gud hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke er av
Gud.»
Og jeg tror vi, i samme ånd, kan si: "Den som er født av Gud, vil også høre Guds Ord
fra Hans stadfestede profet for tidsalderen," og de vil også høre profetenes ord, og
se dem ut fra resten av Skriften i kontinuitet fra 1. Mosebok til Åpenbaringen. Og han sa:
"De som er av Gud, vil høre Guds Ord." Og det spiller ingen rolle hvilket kar som Gud
bruker, en stadfestet profet eller en stadfestet forkynner i den femfoldige tjenesten. Jeg
mener menn som har blitt trofast undervist og er en sann femfoldig tjener. Og hvis de
ikke vil høre Guds profet og de som trofast har blitt opplært, det er lett å se at de ikke er
av Gud.
Og har ikke apostelen Paulus advarte oss om at Lucifer også var et lys-vesen, og at de
som følger ham, er hans tjenere og forvandler seg selv til lysets budbærere? Så dette er
nødt til å være her blant oss i dette Budskapet. Hvis det ikke var slik, da er det noe som
ikke stemmer. Fordi de to åndene skal være så like, at alle vil bli forført, bortsett fra de
utvalgte. Og hvorfor det? Fordi selve Guds utvalgte forstår den rette oppdelingen av
Ordet, fordi de har den Hellige Ånd som åpenbarer for dem denne direkte atskillelsen.
Apostelen Paulus sa i 2. Korinterbrev 11:2 For jeg er nidkjær for dere med Guds
nidkjærhet. For jeg har forlovet dere med én mann, så jeg kan framstille dere som en
ren jomfru for Kristus. (Så ikke bare en jomfru, men en ren jomfru, en ubesmittet jomfru.)
3 Men jeg frykter for at slik som slangen forførte Eva med sin list, slik vil også tankene
deres bli fordervet og drevet bort fra den helhjertede troskap til Kristus.
4 For om den som kommer, forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller om
dere får en annen ånd som dere ikke tidligere har fått, eller et annet evangelium som
dere ikke tidligere har mottatt, da kan dere så gjerne leve med det!
Og så forteller apostelen Paulus oss, 13 For slike er falske apostler,(ordet Paulus
brukte er pseudoapostolos, som betyr løgn-predikanter og falske lærere.) og så sier
han at de også er bedragerske arbeidere,(svikefull, listige. Og listig er definert som
lumske, slu, i å oppnå et mål; listig eller kunstnerisk bedrag; dobbeltspill. )
Og hva er dobbeltspill? De forteller en ting til deg og noe annet til andre. En
dobbeltspiller. Bedragersk i tale eller oppførsel, slik som å snakke eller handle på to
forskjellige måter til forskjellige mennesker angående samme sak; dobbeltspill.
som maskerer seg (en maskering eller forkledning) til Kristi apostler.
14 Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv maskerer seg til en lysets
engel.
15 Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også maskerer seg til rettferdighetens
tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger.
Lukas 10:17 De sytti vendte så med glede tilbake og sa: «Herre, til og med demonene
er oss underlagt i Ditt navn.»
18 Og Han sa til dem: «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.
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Så vi ser at det første Lyset som kom frem, var Guds Sønn, fordi Han kom frem fra Gud
selv, i Guds likhet som den førstefødte Sønnen. Og deretter finner vi at Kjerubene ble
skapt for å vokte Guds alter. Og Lucifer var den salvede Kjeruben. Og Lucifer var
erkeengelen, som er den ledende kjeruben, som betyr, den første. Og han ble salvet av
Gud selv for sin Tjeneste i Ordet, og han sløste det bort.
Esekiel 28:17 Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela din visdom på
grunn av din glans. Legg merke til at det var hans glans som fordervet hans visdom.
Dette ordet glans, er det hebraiske ordet, yiph'ah {yif-aw'} som betyr; prakt, lysende,
skinnende. Og det kommer fra rotordet yapha, som er det samme ordet som beskriver
Shekinah-Nærvær.
5. Mosebok 33:2 Han sa: Herren kom fra Sinai, han steg opp for dem fra Se'ir. Han
strålte fram fra Parans fjell og kom med titusener av hellige. Ved hans høyre hånd lyste
lovens ild for dem.
Job 37:15 " Forstår du hvordan Gud styrer dem og lar sine skyers lyn blinke fram?"
Salme 50:2 " Fra Sion, skjønnhetens krone, stråler Gud fram."
Salme 80:2 Israels hyrde! Vend øret til, du som fører Josef som en hjord! Du som
troner over kjerubene, Du skinner frem!
Så vi ser at han viste seg frem som et lys. Og siden Guds Sønn var det første lyset, kan
vi se hvordan denne Lucifer, som også var et lys-vesen, ble skapt for å fylle et mønster.
Og han var den samme i enhver sporing, unntatt, han var uten Evig Liv eller Gud-liv. For
han var et skapt vesen, og fordi han hadde en begynnelse, vil han helt sikkert ha en
slutt.
Og da ser vi at det store frafallet begynner i himmelen, da Lucifer, nå referert til som
Satan, ble kastet ut. Og da han forlot himmelen, ble 1/3 av himmelens hær også kastet
ut sammen med ham. Og han kom ned til jorden for å fortsette krigen mot Guds Sønner.
Åpenbaringen 12:7 Og det brøt ut krig i himmelen, Mikael og englene hans kjempet
mot dragen. Og dragen og englene hans kjempet,
8 men de fikk ikke overtaket. Det ble heller ikke funnet plass for dem i himmelen lenger.
9 Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen eller
Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til jorden, og englene hans ble
kastet ut sammen med ham.
Nå, vi finner ham på jorden der tilbake i Edens hage, som et av de to trærne som Gud
plasserte der, men var ikke plantet i hagen. Så vi vil se at Gud sammenligner
mennesker med trær, la oss sjekke det ut
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid, CPT. 3, 85-2. Fikk du tak i det nå? Der er
de tvillingene igjen. Der er de to trærne igjen, som vokser side om side i den samme
jorden, tar del i den samme næringen, drikker av det samme regnet og drar nytte av den
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samme solen. Men de kommer fra FORSKJELLIG sæd. Det ene treet er FOR Guds
Ord, akkurat slik som Gud gav det, og elsker og adlyder det.
Det andre treet er fra den sæden som er imot Guds Ord, og som forandrer det der
det vil. Det setter sine egne trosbekjennelser og dogmer inn som en erstatning for
det levende, sanne Ordet, akkurat slik Kain gjorde, som endte opp med å drepe
Abel. Men frykt ikke, lille flokk. Hold deg til Ordet. Hold det Ordet mellom deg og
djevelen. Eva gjorde ikke det, og hun feilet. Og når menigheten firer på Ordet, da går
hun ned i dypet av satans mørke.
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid, CPT. 3, 97-2. BELØNNINGEN SOM BLE
LOVET - Åpenbaringen 2,7 Den som seirer, ham vil Jeg gi å ete av livets tre, som
er midt i Guds Paradis. Dette er den fremtidige belønningen til alle som seirer i alle
tidsaldre. Når det siste krigsropet har lydt, når vår rustning har blitt lagt ned, da vil vi
hvile i Guds paradis og vår del skal være Livets Tre, for alltid.
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid, CPT. 3, 97-3. "Livets tre". Er ikke det en
vakker talemåte? Den er nevnt tre ganger i 1. Mosebok og tre ganger i
Åpenbaringsboken. På alle seks stedene er det det samme treet, og symboliserer
nøyaktig det samme.
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid, CPT. 3, 97-4 Men hva er Livets Tre? Vel,
for det første må vi vite hva selve treet står for. I 4. Mosebok 24,6, hvor Bileam beskrev
Israel, han sa at de var «aloëtrær plantet av Herren.» Trær henviser gjennom hele
Skriften til personer, som i Salme 1. Derfor må Livets Tre være Livets Person, og
det er Jesus.
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid, CPT. 3, 97-5 I Edens hage var det to trær
som stod i midten av den. Det ene var Livets Tre, det andre var Treet til kunnskap om
godt og ondt. Mennesket skulle leve ved Livets Tre; men han skulle ikke røre det andre
treet, ellers ville han dø. Men mennesket spiste av det andre treet, og da han gjorde det,
gikk døden inn i ham ved hans synd, og han ble adskilt fra Gud
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid, CPT. 3, 98-1 Det Treet der tilbake i Eden,
det Treet som var kilden til liv, var Jesus. I Johannes kapittel 6 til og med 8, her
beskriver Jesus Seg Selv som kilden til Evig Liv. Han kalte Seg Brødet fra himmelen.
Han talte om å gi Seg Selv og at dersom et menneske spiste av Ham, ville det aldri dø.
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid, CPT. 3, 98-2 Efesisk kirkealder - CAB
CPT. 3 Noen har en formening om at de to trærne i hagen bare var to trær som var helt
like de andre som Gud hadde plassert der. Men oppmerksomme studenter vet at dette
ikke er tilfelle. Da Johannes døperen ropte at øksen lå ved roten av alle trær, snakket
han ikke om naturlige trær, men om åndelige prinsipper.
1. Johannes brev 5,11Og dette er VITNESBYRDET: At Gud har gitt oss evig liv, og
dette livet er i Hans Sønn. Jesus sa i Johannes 5,40 Men dere vil ikke komme til Meg
så dere kan ha liv. I Skriften, i Guds Ord, står det altså klart og tydelig at LIV, EVIG LIV,
er i Sønnen. Det finnes ikke noe annet sted. 1. Johannes brev Den som har Sønnen,
har LIVET. Den som ikke har Guds Sønn, har IKKE Livet. Siden Skriften ikke kan
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forandres, bli trukket fra eller lagt til, da blir Skriften stående, at LIVET ER I SØNNEN.
Siden det er slik, da MÅ TREET I HAGEN VÆRE JESUS.
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid, CPT. 3, 98-3 Ja vel. Hvis Livets Tre er
en person, da er Treet til kunnskap om godt og ondt OGSÅ en person. Det kan ikke
være annerledes. Den Rettferdige og Den Urettferdige stod altså side ved side der midt i
Edens hage. Esekiel 28,13a: «Du (satan) var i Eden, i Guds hage.»
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid, CPT. 3, 98-4 Det er her vi mottar den
sanne åpenbaringen om «Slangens sæd». Dette er hva som egentlig hendte i Edens
hage. Ordet sier at Eva ble forført av slangen. Hun ble faktisk forført av slangen.
Det står i 1. Mosebok 3,1 Slangen var listigere enn noe annet dyr som Herren Gud
hadde gjort på marken. Dette dyret var så likt et menneske (og var likevel utelukkende
et dyr) at han kunne resonnere og snakke. Han var en oppreist skapning og var en
mellomting mellom en sjimpanse og et menneske, men nærmere et menneske. Han var
så nært mennesket at sæden hans kunne bli, og faktisk ble blandet sammen med
kvinnens, og forårsake at hun ble gravid.
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid, CPT. 3, 99-1 Legg merke til hva Gud sa til
dem i hagen. 1. Mosebok 3,15 Jeg skal sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og
mellom din ætt og hennes Ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse Hans
hæl. Hvis vi gir Ordet rett i at kvinnen hadde en Sæd, da må slangen sannelig ha hatt en
sæd også. Hvis kvinnens Sæd var et guttebarn adskilt fra mannen, da må slangens sæd
også følge det samme mønsteret, og det er at en annen gutt måtte bli født uten
medvirkning fra den menneskelige hannen.
Det er ingen forsker som ikke vet at kvinnens Sæd var Kristus, Som kom gjennom Guds
medvirkning, uten menneskelig forbindelse. Det er også like godt kjent at den forutsagte
knusingen av slangens hode i virkeligheten var en profeti om hva Kristus ville utrette mot
satan på korset. Der på korset skulle Kristus knuse satans hode, og satan ville knuse
Herrens hæl.
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid, CPT. 3, 100-2 Legg merke til hvor presist
Guds vitnesbyrd legger fram beretningen om fødslene til Kain, Abel og Set. 1. Mosebok
4,1-2 Adam hadde samliv med sin kone Eva, og hun ble med barn og fødte Kain
og sa: «Jeg har fått en mann fra Herren.» Så fødte hun igjen, og fikk hans bror
Abel. 1. Mosebok 4,25 Og Adam hadde igjen samliv med sin kone, og hun fødte en
sønn og kalte ham Set. Det er TRE sønner som blir født ut fra TO tilfeller av kroppslig
samvær med Adam.
Siden Bibelen er det nøyaktige og fullkomne Guds Ord, da er dette ingen feiltakelse,
men en oppføring for vår opplysning. Siden TRE sønner ble født fra TO handlinger av
Adam, da vet du BESTEMT at EN av disse tre IKKE VAR Adams sønn. Gud har
nedtegnet dette på denne bestemte måten for å vise oss noe. Sannheten er at Eva
hadde TO sønner i sitt morsliv (tvillinger) fra FORSKJELLIGE befruktninger. Hun bar
tvillinger, der Kains unnfangelse skjedde på et eller annet tidspunkt før Abels.
Her ser vi disse TVILLINGENE igjen
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På neste side er det 7 lenker til artikler om en mor som har tvillinger med to forskjellige
fedre.
1. https://qz.com/635040/how-can-two-twins-have-completely-different-fathers/
2. https://www.insider.com/woman-has-chinese-twins-different-fathers-2019-3
3. https://www.dailymail.co.uk/news/article-6851891/Woman-gives-birth-twins-differentfathers.html
4. https://www.vanguardngr.com/2017/01/twins-different-fathers-one-womb/
5. https://time.com/3851843/twins-complications/
6. https://flo.health/pregnancy/pregnancy-health/twins-with-different-fathers
7. https://www.babycenter.com/pregnancy/your-baby/strange-but-true-twins-can-havedifferen fathers_10364945
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid, CPT. 3, 101-1 Hvorfor måtte det være
slik? Hvorfor måtte slangens sæd komme på denne måten? Mennesket ble skapt for
Gud. Mennesket skulle være Guds tempel. Guds hvilested (Den Hellige Ånd) var
mennesket, tempelet.
Apostlenes gjerninger 7,46-51 David som fant nåde for Gud og ba om å finne et
bosted for Jakobs Gud. Men det var Salomo som bygde et hus for Ham. Men Den
Høyeste bor ikke i templer laget med hender, slik profeten sier: «Himmelen er Min
trone, og jorden er Min fotskammel. Hva slags hus vil dere bygge for Meg? sier
Herren, eller hvor er Mitt hvilested? Har ikke Min hånd gjort alt dette?» Dere som
er så stivnakkede og uomskårne både på hjerte og ører! Dere står alltid Den
Hellige Ånd imot. Slik deres fedre gjorde, slik gjør dere også.
Satan har visst dette hele tiden. Han ønsker også å bo i menneskene, på samme
måte som Gud gjør. Men Gud har forbeholdt Seg Selv den retten. Satan kan ikke
gjøre det. Gud alene kom i menneskelig kjød. Satan kunne ikke og kan ikke gjøre
det. Han har ikke kraft til å skape. Den eneste måten satan kunne utrette det han ønsket
å gjøre var å gå inn i slangen i Eden, slik han med onde ånder gikk inn i grisene i
Gadara. Gud går ikke inn i dyr; men satan kan og vil for å oppnå sine mål. Han kunne
ikke få et barn direkte med Eva, slik Gud fikk gjennom Maria, så han gikk inn i slangen
og dåret deretter Eva. Han forførte henne, og med henne fikk satan et barn gjennom en
stedfortreder. Kain hadde alle de åndelige karaktertrekkene til satan og slangens
dyriske (sensuelle, kjødelige) karaktertrekk. Ikke å undres at Den Hellige Ånd sa at
Kain var av den onde. Det var han.
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid, CPT. 3, 102-2 Nå som vi har kommet så
langt, la meg prøve å krystallisere din forståelse av dette temaet, slik at du kan se
nødvendigheten av at vi går inn i «læren om slangens sæd», som jeg har gjort. Vi
begynner med det faktum at det var TO trær midt i hagen. Livets Tre var Jesus. Det
andre treet er definitivt satan, på grunn av det som kom fram av frukt fra det treet.
Vi vet nå at begge disse trærne hadde en relasjon til mennesket, for ellers ville de aldri
ha blitt plassert der. De må ha hatt en rolle å spille i Guds suverene plan og hensikt,
gjennom sin relasjon til menneskeheten og til Ham Selv, for ellers kunne vi aldri tilregnet
allvitenhet til Gud.
Alt dette er sant, så langt, er det ikke? Ordet forklarer definitivt at Guds hensikt FØR
jordens grunnleggelse var å dele Sitt Evige Liv med mennesket.
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Efeserne 1,4-11 Slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi
skulle være hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet. Ved Jesus Kristus har Han
forutbestemt oss til barnekår hos seg, etter sin viljes gode velbehag, til pris for sin nådes
herlighet. Ved den tok Han oss til nåde i Den Elskede. I Ham har vi forløsningen ved
Hans blod, tilgivelse for overtredelsene, etter Hans nådes rikdom. Denne nåde lot Han
komme rikelig over oss med all visdom og innsikt, etter at Han hadde gjort sin viljes
mysterium kjent for oss, etter sitt gode velbehag som Han hadde bestemt hos seg selv,
om en husholdning som hører tidenes fylde til; å sammenfatte alt til ett i Kristus, både
det som er i himlene, og det som er på jorden – i Ham. I Ham har vi også fått en arv, ved
at vi ble forutbestemt til det etter Hans bestemte hensikt, Han som utfører alle ting etter
sin viljes råd.»
Åpenbaringen 13,8 Alle som bor på jorden, skal tilbe ham (satan), de som ikke har
navnene sine skrevet i Livets Bok hos Lammet som ble slaktet fra verdens
grunnleggelse.
Men dette Livet kunne ikke, og ville ikke bli delt på noen annen måte enn gjennom «Gud
manifestert i kjød». Dette var en del av Hans evige og forutbestemte hensikt. Denne
planen skulle være til pris for Hans nådes herlighet. Det var Gjenløsningens plan. Det
var Frelsens plan. Lytt nøye nå. «Siden Gud var en Frelser, var det nødvendig at Han
forutbestemte en mennesket som ville trenge frelse, for å gi Seg Selv en grunn og en
hensikt for å være til.»
Det er ett hundre prosent korrekt, og mengder av Bibelvers bekrefter det, slik det også
er svært tydelig i Romerne 11,36 For av Ham og ved Ham og til Ham er ALLE TING.
Ham være ÆREN i all evighet! Amen.»
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid, CPT. 3, 104-1 Jeg vet at når man svarer
på ett spørsmål, så vil et annet ofte komme opp, og folk spør meg: «Dersom Eva falt på
den måten, hva gjorde Adam, for Gud legger skylden på Adam?» Det er enkelt. Guds
Ord er for alltid avgjort i himmelen. Før en flekk av stjernestøv ble laget, var det Ordet
(Guds lov) der, NØYAKTIG SLIK DET ER SKREVET I VÅR BIBEL. Ordet lærer oss at
dersom en kvinne forlater sin ektemann og går med en annen mann, så er hun en
horekvinne og er ikke lenger gift, og ektemannen skal ikke ta henne tilbake.
Det Ordet var sant i Eden, slik det var sant da Moses skrev det i loven. Ordet kan ikke
forandres. Adam tok henne tilbake. Han var fullstendig klar over hva han gjorde,
men han gjorde det likevel. Hun var en del av ham, og han var villig til å ta hennes
ansvar på seg selv. Han ville ikke la henne gå. Så Eva unnfanget ved ham. Han visste
at hun ville. Han visste nøyaktig hva som ville skje med menneskeheten, og han
solgte menneskeheten inn i synd, så han kunne beholde Eva, for han elsket
henne.
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid, CPT. 3, 106-3 Akkurat her vil noen stille
meg dette spørsmålet: Ba Gud Eva om å passe seg for slangen fordi slangens ellers
ville ha forført henne? Hør her, Gud trengte ikke å si en eneste ting om hva som ville
skje. Bare få tak i poenget i historien. Han gav ganske enkelt Ordet. Han sa at de ikke
skulle ta del i KUNNSKAPEN. Ta del i LIVET. LIVET VAR GUDS ORD. DØDEN VAR
ALT SOM IKKE VAR GUDS ORD.
Hun lot ETT ORD bli forandret, og rett der hadde satan henne. Gud kunne ha sagt:
«Ikke plukk mer frukt av trærne enn dere kan spise.» Satan kunne si: «Se, det er helt
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riktig. Du forstår, om du plukker for mye, vil den råtne. Men her er en metode for å
bevare frukten, og du kan samtidig plukke så mye du vil. Så du ser, du kan få din egen
vilje og Guds vilje på en gang.» Djevelen ville ha hatt henne der og da. Den som er
skyldig i ETT punkt av loven har brutt HELE loven. Ikke kluss med dette Ordet. Det
var nøyaktig hva som skjedde i Efesos tidsalder, før den løp ut i omkring 170 e.Kr.
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid, CPT. 3, 107-1 Og hva produserte det
treet? Kunnskapens tre produserte død. Kain drepte broren sin, Abel. Den onde drepte
den rettferdige. Det satte et mønster. Dette mønsteret vil opprettholdes inntil
gjenopprettelsen av alle ting, som ble talt om av profetene.
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid, CPT. 3, 107-3 Men de er religiøse. De tror
på Gud. De er som sin far, djevelen, og sin forfar, Kain. Begge to trodde på Gud. De
går i kirken. De blander seg med de rettferdige slik som ugresset blander seg med
hveten. Ved å gjøre det blir de fordervet og produserer en nikolaittisk religion. De
sprer giften sin i enhver anstrengelse for å ødelegge Guds sæd, akkurat slik Kain
drepte Abel. Det er ingen Gudsfrykt for deres øyne.
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid, CPT. 3, 107-4 Men Gud mister ikke noen
av Sine egne. Han bevarer dem til og med i døden, og har lovet at Han på den siste dag
skal reise dem opp.
Menighetstidsboken, Laodikea Menighetstid 359-1 Laodikean Church Age CAB
CPT. 9 Nå kan vi forstå hvorfor det var to vintrær, et sant og et falskt. Nå kan vi
forstå hvorfor Abraham hadde to sønner, en etter kjødet (som forfulgte Isak) og en etter
løftet. Nå kan vi forstå hvordan to gutter trådde frem som tvillinger fra de samme
foreldrene, hvor den ene kjente og elsket det som hørte Guds til, og den andre kjente til
mye av den samme sannheten, men var ikke av samme Ånd og forfulgte derfor barnet
som var utvalgt.
Gud forkastet ikke bare for å forkaste. Han forkastet for den utvalgtes skyld. En
UTVALGT KAN IKKE forfølge en utvalgt. En UTVALGT KAN IKKE skade en utvalgt.
Det er de fortapte synderne som forfølger og dreper de utvalgte. Å, disse fortapte
synderne er religiøse. De er smarte. De er av Kains slektsgren, slangens sæd. De
bygger sin Babylon, de bygger sine byer, de bygger sine imperier, mens de samtidig
roper til Gud. De hater den sanne ætten, og de vil gjøre alt de kan, (til og med i Herrens
navn) for å utslette Guds utvalgte.
Menighetstidsboken, Laodikea Menighetstidsbok 359-2 Å, Du Guds utvalgte, ta deg
i vare. Studer nøye. Vær forsiktig. Arbeid på din frelse med frykt og beven. Sett din lit
til Gud og bli sterk i Hans veldige kraft. Din motstander, djevelen, går akkurat nå
omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Våk og be og vær
standhaftig. Dette er endetiden.
Både det sanne og falske vintreet kommer til modenhet, men før hveten modner,
må det modne ugresset bli bundet for å brennes. Ser du, alle sammen slutter seg til
Kirkenes Verdensråd. Det er bindingen. Snart vil innsamlingen av hveten komme. Men
akkurat nå er to ånder i virksomhet i to vintrær. Kom ut fra ugresset. Begynn å seire,
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så du kan bli ansett som prisverdig for din Herre, og skikket til å regjere og herske med
Ham.
La oss be...

16

