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Hvem er denne Melkisedek? #135. 
“Læren,” Tegnets Røst. 

7. Juli 2002. 
Av 

Pastor Brian Kocourek.   
 

 
 

Vi oppdaget da vi talte om §158 hvor Br. Branham identifiserte Oral Roberts og 
Billy Graham som to budbærere til Sodoma. Vi viste hvordan den ene 
representerte Pinsemenighetene verden over og den andre representerte den 
evangeliske verden. Denne formiddagen ønsker jeg å tale fra §160 i hefte: Her 
sier Br. Branham: 
Hvem er denne Melkisedek. 21 02 65   
§ 160. Se på dem der nede i Sodoma. Deres budbærere er der nede og taler til 
dem. Men hvor er Abrahams kongelige Sæd? Hvor er deres tegn slik Han sa: 
”Som det var i Sodomas dager,” at Gud kom ned og ble manifestert i 
menneskelig kjøtt og fortalte hva Sara tenkte inne i sitt hjerte i teltet bak ham, 
det siste tegnet før den hedenske verden ble ødelagt av ild? Og menigheten har 
fått sitt siste tegn før hele verden kommer til å bli ødelagt av ild og vrede fra 
Gud. Tror dere det? Denne Melkisedek var kjøtt, og fremstilte Seg Selv i et 
menneskelig legeme og senere ble Han så kjøtt, og nå igjen i kveld den samme i 
går i dag og i alle evigheter. Tror dere det? 
 
Jeg ønsker å fokusere våre tanker denne formiddagen på denne uttalelse som Br. 
Branham sa med hensyn til det siste tegn. Legg merke til at han sa: ”Og 
menigheten har fått sitt siste tegn før hele verden kommer til å bli ødelagt” Og 
han sa også: ”Men hvor er Abrahams kongelige Sæd? Hvor er deres tegn,” og 
han fortsatte: ”det siste tegn før hele verden kommer til å bli ødelagt av ild.?” 
 
For å kunne forstå alt dette som han talte om til oss, må vi først spørre os selv, 
hva er et tegn. Vi finner svar i Websters Ordbok. 
 
Tegn: en merke, et tegn, et symbol, et skilt, spor, avbildning, statue, 
plombering, oblat, seglstemplet, signet, noe hvorigjennom en tanke eller en 
kommando kan bli uttrykt.   
 
Det er grunnen til at det ikke er selve tingen, men vi ser på selve uttrykket av en 
tanke eller budskap bak dette tegnet. Dette uttrykket bak tegnet blir kalt: 
”Tegnets Røst.”  
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Bror Branham talte om viktigheten av stemmen bak tegnet og til og med talte et 
budskap kalt ”TEGNETS RØST” 14.02 64. mindre enn et år etter at han hadde 
prediket Seglene. 
 
Gå og si. 17 04 60 side 112. Vi kan se tegn og under, men vær på vakt hva slags 
røst tegnet har. 
Side 113. O, halleluja, tegnets røst… Gud sa til Moses: ”Dersom de ikke vil 
høre på stemmen, stemmen fra det første tegn, da vil de høre på stemmen til det 
andre tegnet.” Det var ikke så mye tegnet dog røsten bak tegnet.  
 
2 Mos 4,1-8  
1. Da svarte Moses og sa: "Tenk om de ikke vil tro på meg eller høre på min 
røst, men sier: Herren har ikke vist Seg for deg." 2 Da sa Herren til ham: "Hva 
er det du har i hånden?" Han sa: "En stav." 3 Han sa: "Kast den på bakken!" Så 
kastet han den på bakken, og den ble til en slange, og Moses flyktet for den. 4 
Da sa Herren til Moses: "Rekk ut hånden og grip den i halen!" Han rakte ut 
hånden og holdt den fast i halen, og den ble til en stav i hånden hans. 5 "Dette 
skjer for at de skal tro at Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud 
og Jakobs Gud har vist Seg for deg." 6 Herren talte til ham igjen og sa: "Stikk 
nå hånden din inn på brystet!" Han stakk hånden inn på brystet. Da han tok den 
ut, se, da var hånden hans spedalsk, som snø. 7 Han sa: "Stikk hånden inn på 
brystet igjen!" Så stakk han hånden inn på brystet igjen, og se, den ble igjen like 
frisk som resten av hans legeme. 8 "Det skal bli slik at hvis de ikke tror på deg, 
eller ikke vil ta hensyn til budskapet i det første tegnet, så skal de tro budskapet i 
det andre tegnet. 
 
Shebas Dronning 10 07 60.  
Mange mennesker følger tegn, men det er ikke tegnet, det er røsten som følger 
tegnet. Slik som med Moses da han gav de to tegn som han hadde fått av Gud. 
”8” Det skal bli slik at hvis de ikke tror på deg, eller ikke vil ta hensyn til 
budskapet i det første tegnet, så skal de tro budskapet i det andre tegnet. 
Ethvert tegn er bare et tegn. Mennesker har gaver og slik, men vær på vakt hva 
som ligger bak det. Satan kan etterligne nesten alt, han er en etterligner. Men 
vær oppmerksom på hva slags røst det er. Hva gjør den? Røsten fra tegnet.  
 
Røsten fra tegnet 14 02 64. side 9. 
Så vi ser at denne brennende busken var et tegn. Det var gitt for å vekke Moses 
sin oppmerksomhet. Det er derfor Gud gir et tegn, for å vekke folkets 
oppmerksomhet. Det er hva tegnet tjener til, å vekke oppmerksomhet. Vi går inn 
i Skriften mens vi underviser om det nå i noen minutter for å se om ikke det er 
slik. Han gir disse tegnene for å vekke folkets oppmerksomhet, og når Han har 
fått folkets oppmerksomhet, begynner tegnets Røst å tale. Jesus helbredet de 
syke for å få folkets oppmerksomhet, og deretter begynte Han å forkynne. Se, det 
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vekker alltid oppmerksomhet. Den brennende busken ble gitt til Moses for å 
vekke den rømte profetens oppmerksomhet, og han bøyde av for å se hva det var 
for noe. Så kom tegnet med en røst. Tegnet Selv talte med en røst. Disse røstene 
og tegnene er for å gjøre folket oppmerksom på at Guds Ord er i ferd med å bli 
stadfestet. Tegnet er der alltid for å trekke folkets oppmerksomhet.  
 
Hva da med den epifanæa (tilsynekomsten) som fant sted ved Ohio elven i 1933. 
Lyset kom ned, det var et tegn, men legg merke til at Røsten kom deretter. Og 
hva med skyen over Flaggstaff Arizona. Tegnet kom og deretter et Budskap, en 
Røst, et Rop. Og Kongens Rop kom in i Leiren. Tegnet først og deretter Røsten. 
Det er Guds måte å arbeide på.  
 
Hvor mye gagn er det for dem som ikke kjenner til Guds Nærvær. Så, Gud gir 
oss et tegn for å tiltrekke oppmerksomheten til folket. Det er Hans epifanæa, 
eller Epifanæa. Det betyr det å skinne fram. Et Lys/Glans og meningen med 
denne glansen av Lyset, Ildstøtten, som kom ned var å tiltrekke 
oppmerksomheten av folket. Hvorfor, fordi tegnet har en Stemme. 
 
Du skjønner, bak ethvert tegn står en stemme, fordi meningen med tegnet er 
todelt.  
 
# 1. Det er for å tiltrekke oppmerksomheten til folket. 
# 2. Når man har oppnådd oppmerksomheten, kommer røsten, et budskap som 
tegnet deklarerer. Dette er hele meningen av Tegnet.  
 
Se på et stopp tegn, det er formet på et spesielt vis, slik at det ikke blir forvekslet 
med andre tegn. Se på fargen og utformingen, da blir oppmerksomheten din 
fanget. Og legg merke til at den har et budskap, og budskapet til deg er: STOPP. 
 
Vi har mange tegn/skilter langs veien. Opplysnings skilter, påbudsskilter, fare 
skilter, exit skilter etc. Jeg har ramset opp noen tegn her, disse ser vi hver dag 
langs veien, og dersom du legger merke til disse, da vet du at alle har et 
budskap, eller en røst som erklærer en hvis tanke som ønsker å bli uttrykt. Så vi 
skulle være i stand til å kjenne igjen at ethvert tegn har en stemme, og hensikten 
med tegnet er å få deg til å lytte til denne stemmen.  
 
Bror Branham prediket budskapet ”TEGNETS RØST,” 14 12 64 mange 
ganger. Og spesielt fra den han prediket den 14. februar 1964 i  
§ 55. (Side 11.) Her snakker han om Moses som ble tiltrukket av tegnet til en 
brennende busk. Og han sa: ”Følg nøye med nå. Han skal til å tale, så Han må 
vekke oppmerksomheten ved et tegn. Og tegnets røst er det som Han kommer til 
å si. Hans Ord, Hans lovede Ord skal nå bli stadfestet. ”Jeg gav løftet om at Jeg 
skal ta dem ut med en sterk hånd, at Jeg skulle vise Min makt i dette landet.” Og 
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hva Han ellers ville gjøre. Han gav Abraham et løfte, og nå er Han rede til å 
oppfylle det. Så, nå gir Han et tegn, en Ildstøtte i en brennende busk, og Han 
forteller Moses: ”Fra nå av skal du være Mitt talerør. Gå ditt du kom fra og jeg 
skal være med deg.” Og da han kom ditt ble det lovede ord stadfestet. Det var 
tegnets Røst. Får dere tak i det nå? Legg merke til: ”Jeg har hørt deres sukk. 
Jeg husker mitt løfte.” 
§ 57. Gud forandrer aldri. Han gjør det alltid på samme måte. Profetens 
ankomst er et tegn at Gud er rede til å tale. Bare undersøk det i Skriften. 
Bibelen, Gud Selv, sa at Han ikke gjør noe før Han har åpenbart det for Sine 
Profeter. Slik er det. Han gjør det gjennom dem, fordi det kommer gjennom dem. 
De er Hans tjenere, skjønner dere? Men en profets komme er et tegn som hver 
gang blir oversett av folket. De overser det. De får aldri tak i det, av en eller 
annen grunn, unntatt de som har fått sine øyne opplatt for å være i stand til å se 
det. De som er utvalgt til å se det, får se Det. Men en profets ankomst var et tegn 
på at Gud var rede til å tale, fordi, om Gud ikke kommer til å tale, ville ikke 
profeten har vært på jorden. Husk nå. Han ville ikke ha vært på jorden, om ikke 
Gud var rede til å tale. Det er på denne måten, gjennom disse kanaler han taler. 
Den uforanderlige Gud har aldri gjort det på noen annen måte. 
 
Jeg husker, at på Stevnet som Br. Lee Vayle hadde i Columbus i 1982, prediket 
Br. Lee Vayle et budskap som viste samme tingen. Han sa: ”Ingen profet ingen 
Gud.” Og forklarte det på denne måten; når en profet er kommet på scenen er 
det p.g.a. Gud er på scenen. Hvorfor? Fordi profeten er et tegn, og Gud er 
Stemmen bak dette tegnet. 
 
§ 59. Dette er alltid Guds måte å gjøre Sin Røst kjent på, for Sitt folk. Han 
sender Sin profet og gir et tegn; og så bruker Han Sin Røst som har talt før, om 
Hans Ord, og stadfester det gjennom denne mannen. Og de vet at det er Hans 
Røst, fordi det er det lovede Ord til den tid. Om folk bare kunne se det. Om folk 
kunne stanse opp, bare et øyenblikk, og blir klar over det... Det finnes ingenting, 
intet menneske, ikke engang Gud selv kan få folk til å tro det. De må tro det. 
Men når det ikke finnes noen ting man kan tro med, hvordan kan de da tro, 
uansett hva de gjør? Bibelen sier: ”Enda Han hadde gjort så mange tegn for 
deres øyne, trodde de ikke på Ham og Jesaja så det forut og sa: ”De har ører, 
men de kan ikke høre; de har øyne, men kan ikke se.” Selv om Han var helt 
fullkomment Messias og hadde gjort nøyaktig det som var forutsagt. Men de sa: 
”Denne mannen bryter opp kirker. Vi vet ikke hvor han kommer fra.” Er det 
ikke merkelig at de ville gjøre noe slikt?  Men de ville ikke gjøre det. 
§ 61. Og Bibelen har også sagt at de ville gjøre det samme i disse dager. 
”Ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det 
gode, svikefulle, fremfusende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn 
Gud, som har gudfryktighets skinn, men fornekter det stadfestede Ord, Kraften, 
dåpen i den Hellige Ånd osv.; ha heller ikke noe med dem å gjøre. For disse er 
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det slaget som organisere kvinneselskaper og går fra hus til hus og fanger 
kvinnfolk som er tynget av synder og drives av Mangehånde lyster og aldri kan 
komme til Sannhetserkjennelse.” Dette er blitt profetert, og da må det 
nødvendigvis gå i oppfyllelse, fordi det er: ”Så sier Herren.” Men deres 
uforstand skal bli åpenbart for alle i de siste dager, på samme måte som det var 
med Jannes og Jambres.  
§ 62. Han lar alltid Sin Røst bli kjent for Sitt folk, ved Sin profets tegn. Nå 
snakker jeg om Moses, det er hva jeg holder meg til, og så ser vi hvor vi 
befinner oss. Guds Ord er manifestert ved tegnets Røst. Tegnet som er lovet for 
dagen, er blitt gitt folket, og så kommer det skrevne Skriftord fram, som er 
Røsten til dette tegnet. Hvis det ikke gir noen Skriftlig Røst, hold dere da borte 
fra det. Det er ikke Gud, fordi Gud ikke kan love dette for i dag, og si: ”Det er 
dette.” (den uskriftturlige røsten. Ovs.) Gud kan ikke gjøre det. Gud kan ikke 
love noe for en dag og si: ”Nei, nei, nei, det er ikke slik. Det var for en annen 
dag.” Det som Han lover, må Han fullbyrde. Og den ekte Skriftturlige tegn er 
den Skriftturlige røsten. 
 
Før jeg reiste til Afrika mottok jeg et brev fra en bror som fortalte meg at før jeg 
sendte dem bøkene, da bror Joseph Wasswa hadde fortalt brødrene at jeg skulle 
sende bøkene, disse pastorene som er så høyt på pæra hadde fortalt dem at jeg 
ikke hold meg til ordet, og prediket et falsk lære. Men broren sa, da bøkene kom 
og de så alle disse skriftstedene og sitatene fra bror Branham, da skjønte de at 
det som jeg prediker var Sannheten. 
 
Tegnets Røst. 14 02 64.  
§ 89. Legg merke til tegnet fra Ildstøtten og deretter talte røsten fra tegnet. 
Skjønner? Røstens tegn var der, klart til å tale. Tegnet bare viste at røsten var 
rede til å tale. Får dere tak i det? Tegnet viser oss at Guds Røste er rede til å 
tale. 
 
Legg nå merke til at det var tilfelle hver gang Ildstøtten kom. Først hendte det i 
Busken med Moses. Og da Moses ble oppmerksom på det, hørte han Røsten fra 
Tegnet og der var Guds Røst, som er Ordet. Det samme skjedde med Paulus. 
Han så Ildstøtten og deretter hørte Han Røsten fra Tegnet som talte til ham. Det 
samme skjer i dag, da Ildstøtten kom ned over Ohio elver, deretter hørte man 
Tegnets Røsten. 
 
Tegnets Røst 14 02 64.  
§ 154. Legg merke til Jesus første tjeneste. Alle ønsket Ham i sin Menighet. Han 
er lit av en kar, det er sikkert. Han gikk til alle synaghoger, leste fra bokrullene, 
og satte seg ned. Alle sa: ”Unge rabbi…” Men en dag begynte han å tale til 
dem på et annet måte. Tegnets Røst begynte å tale. Ingen ønsket ham lenger da 
Tegnets Røst begynte å tale. En av dem sa: ”Denne mannen er gal.” Han er en 
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kannibal, han forsøker å få oss til å bli kannibaler.” Skjønner? Han forklarte 
det aldri. La dem gå. 
 
Legg merke til at Bror Branham forteller oss noe annet her, angående Tegnets 
Røst. Han forteller oss at ikke alle kan motta det. Det er ikke for enhver. Og slik 
må det bli avvist av de som ikke ønsker Tegnets Røst. 
 
Tegnets Røst 21 03 64.  
E-33. Legg merke til ordet, tegn. Hva gjør et tegn? Tegnet tiltrekker seg 
oppmerksom, og for å få de utvalgte til å bli rede, og ut av veien før dommen 
slår til. Slik gjorde Noa det, han fikk de utvalgte rede. Resten… Og hva gjør det? 
Tegnet og Tegnets Røst fordømmer de van troende og for dem rede til dommen. 
Det får de utvalgte rede til å rømme. Det er hva tegnet er. Derfor ble tegnene 
gitt, for den kommende dom. 
E-34 De utvalgte ser det, slik som den lille kvinne med et rent hjerte i et 
forurenset kropp, og fariseerne med et rent kropp og et forurenset hjerte. Det 
fordømte den ene og reddet den andre. Og selve dommen som reddet Moses, 
fordømte verden, hans taler. Det får de utvalgte rede. Til hva er de utvalgte rede 
til? De ser tilbake i Skriften når de ser et Gud gitt Tegn, og ser om det er ment 
til å være der. Ja her er det. Hva er det? Forestående dom. Da hører de utvalgte 
på stemmen. Men de som ikke er utvalgt sier: ”Tull og tøys. Vi fortsetter med det 
samme.” Slik gjorde de det i Luther’ dager. Slik gjorde de det i Wesleys dager. 
Slik gjør de det i dag også, slik som de alltid har gjort. Men det er et tegn, og 
det har en stemme som følger tegnet. Og røsten er blitt identifisert som et 
Skrifturlig stemme. Ikke glem det. Jeg fortsetter med å slå det in, fordi jeg aldri 
ser dere igjen muligens. Jeg ønsker at jeg på et eller annet vis kunne komme ned 
her sammen med alle mine brødre når de ikke har vekkelses møter. Da kunne vi 
sette opp et telt, og vi kunne undervise det dag etter dag inntil det satt. Men Han 
vill ikke tillate det, tro jeg. Vi er kommet for nær enden.  
 
Dette er viktig at vi ser her hva Br. Branham her sier. Han forteller oss at alle 
kommer til å se tegnet, men bare de utvalgte er åpne for røsten til dette tegnet. 
Fordi de tror Røsten til Tegnet blir det redningen for dem, men det er dommen 
for alle de som har avvist Røsten. Det er grunnen til at Røsten fra Tegnet er for 
vårt beste, for å frelse oss og for å få oss rede for utfrielsen. Slikt var det i Moses 
sine dager, og slikt var det også i Paulus sine dager. Om ikke Gud forandrer Seg, 
hvorfor skal det da være annerledes i dag, når den samme Ildstøtten har kommet 
med samme tegn som i Moses og Paulus sine dager.  
 
Gud som er rikt på nåde. 19 01 65.  
To tegn ble gitt til Moses og hvert tegn hadde et røst. Jeg talte om det her for 
ikke så lenge siden; Talen ”Tegnets Røst.” Det må ha en Røst fra tegnet. Det 
betyr en forandring. Slikt er det bestandig. Om det er ikke slikt, da er det ikke av 
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Gud. Om det ikke er slik da er det ikke av Gud. Om en man kommer med et 
enkelt men karakteristisk budskap, som er sanneliken tatt ut av Bibelen, og 
denne mannen fortsetter å stå i den samme gamle troslæren, glem det da. Det er 
ikke noe mer i det. Gud handler ikke slik. Dette der er gammelt råttent manna, 
bakteriene har begynt å fordøye det, eller hva det enn blir kalt. Det var for førti 
eller femti år siden, de forsøker fortsatt denne gamle mannaen som falt for lenge 
siden. Men Israels barn fikk på sin reise ny manne hver dag. Det er riktig, de 
kunne ikke spare det til neste dag. Vi kan ikke leve samme tidsalder om igjen. Vi 
spiser ny manna, frisk manna fra himmelen mens vi er på reise. 
 
Hvorfor holder noen på med å predike den samme gamle troslæren, og påstår at 
de tror tegnet. De ser profeten, de ser tegnet, men hvorfor fortsettere de med å 
predike den samme utvannede læren om og om igjen, noe som de talte om langt 
tilbake i pinsebevegelse? 
 
Tegnet 08 03 64.  
§ 77. Han demonstrerte Hans Tegn som Messias, og så videre. Og mange sa: 
”Ja jeg kan godta det.” Vell dersom dette var et Tegn, det må være en røst fra 
dette tegnet. Hva var røsten bak det? Da Han begynte å undervise i Hans 
Lære og kalte dem for orme yngel i gresset, da var Han ikke populær lenger. Du 
skjønner røsten kom sammen med tegnet. Tegnet kom først. 
 
Legg nå merke til hva Br. Branham sa her. Røsten bak tegnet er læren. Men de 
ønsker ikke læren, de godtar ikke Tegnets Røst. De påstår at de ønsker Guds 
Ord, men de ønsker ikke læren. En såkalt høytstående person i budskapet 
snakket til en ung man som jeg kjenner og sa, hvorfor tror dere Lee Vayles 
tilhengere ikke i misjons arbeid. Den unge mannen svarte: ”Vel, Br. Brian gjør 
det, og vi støtter ham, hva med det?” Og denne store karen sa: ”Han prediker 
ikke Budskapet, han prediker bare Læren.” Og den unge mannen sa til meg: 
”Jeg tenke, hva er budskapet om det ikke er læren?” Men du kan ikke 
argumentere med disse karer, fordi de ikke tror Tegnets Røst.  
 
Støtt ikke på din egen forståelse 20 01 65. 
§ 190 Støtt ikke på din egen forståelse. Og etter at tegnet fortsatte, og Røsten 
som følgte etter, og menighetene begynte å forkaste meg og stengte sine dører 
for læren, og ingen av dem tørr komme til meg å si om Læren er rett eller galt. 
Jeg utdager dem. Ikke for å være smart, men jeg er klar over hvem jeg er. 
Skjønner? Det stemmer. Hva gjorde de. De stengte dørene. Hva kommer du til å 
gjøre? 
 
Legg merke til at Br. Branham forteller oss at Menighetene avviste stemmen 
som er Læren. 
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Den vondeste mannen jeg kjenner til. 27 01 62. 
Jeg skulle ha likt å ha vært der under hans forkynnelse. Ingen tvil om det. Jeg 
tror at enhver person her ville ha lengtet til å være der, for å høre hva Han 
hadde å si, for å høre på Hans Lære. Hva Hans Lære var. Hvordan Han utrykte 
Seg Selv og hva slags stemme Han hadde, og se Hans ansikt og for å se på Ham 
da Han utførte Sine gjerninger, og hvordan Han skjelnet folkets tanker, og 
fortalte dem disse forskjellige saker og ting, sa som sykdommer som de hadde, 
og forklarte dem som helbredet. Jeg ville ha elsket å ha vært der. Ja så sant, jeg 
skulle ha elsket det. 
 
Disse menigheter, vet du, påstår at de tror Guds Ord, og allikevel avviser de 
Læren som er Tegnets Røst. Vet du hva som er definisjonen av Ordet Logos er? 
Det er Ordet som Johannes brukte i 1. Joh. 1:1. I begynnelsen var Ordet (Logos) 
og Ordet (Logos) var med Gud, og Ordet (Logos) var Gud.  
Ordet Logos betyr: Ord eller tale. Et ord uttalt av en levende stemme, som 
innholder en forståelse eller en ide.  
Det betyr også: 1b. en kunngjøring et mandat en order… det som er erklært, en 
tanke en deklarering, tankespråk, en betydningsfull uttalelse, en diktat, en 
leveregel. 
Det betyr også: 1c. avhandling, undervisning, Lære. 
 
Det er grunnen til at vi også kan si om Joh. 1:1. ”I begynnelsen var Læren 
og Læren var med Gud og Læren var Gud.” 
 
Og den samme Johannes skrev i 1. Joh. 1:1-3  
1 Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre 
øyne, det som vi har skuet og våre hender har rørt ved, om Livets Lære 2 - og 
livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige 
livet, det som var hos Faderen og ble åpenbart for oss -, 3 det som vi har sett og 
hørt, det forkynner vi dere, for at også dere skal ha samfunn med oss. Og vårt 
samfunn er med Faderen og med Hans Sønn, Jesus Kristus. 
 
Det er grunnen til at Gud sa i 5 Mos 32,1-2  
1. "Lytt, dere himler, og jeg vil tale. Og hør, du jord, på ordene fra min munn. 
 2 La min undervisning (LÆRE) dryppe som regnet, min tale legge seg som 
duggen, som regndråper på gresset, og som kraftige regnskurer på alt som gror. 
 
Ordsp 16,15 Når kongens ansikt lyser, er det liv, hans velbehag er som en sky 
med senregn. 
 
Tidsalderens sammendrag.  
Senregn kommer kan bare komme etter tidlig regn som er vår regn som er 
LÆRE REGN. Segn Regn er da Innhøstnings regn.  
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Det er grunnen til at man måtte ha en Guds profet med Læren, og deretter skulle 
det falle et annet regn, som er innhøstnings regn. Og siden Lære regn og 
innhøstnings regn begge er regn, og fordi Gud sa at Hans Lære regn er som 
regn, da må begge være LÆREN som kommer. Den ene for å lære og den andre 
for å høste inn.  
Når den siste utvalgte er kommet inn og barne oppdratt, da går vi. 
 
 Hebr 6,1-8  
1. Idet vi nå lar den mer grunnleggende læren* om Kristus ligge, skal vi gå 
videre til det fullkomne** og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra 
døde gjerninger og tro på Gud, 2 med lære om dåp, om håndspåleggelse, om de 
dødes oppstandelse og om evig dom. 3 Og dette vil vi gjøre*, hvis Gud tillater 
det. 4 For dem som en gang har blitt opplyst og har smakt den himmelske gave 
og har fått del i Den Hellige Ånd 5 og har smakt Guds gode ord og kreftene fra 
den kommende tidsalder -, 6 for dem er det umulig å bli fornyet til omvendelse 
igjen, hvis de faller fra.* For de korsfester Guds Sønn for seg selv på ny og 
stiller Ham åpenlyst til skamme. 7 For jorden som drikker det regnet som ofte 
kommer ned på den, og som bærer grøde som er nyttig for dem som har dyrket 
den, tar imot velsignelse fra Gud. 8 Men hvis den bærer torner og tistler, er den 
forkastet, og forbannelsen nærmer seg. Og den ender med å bli brent. 
 
Abrahams Nåde Pakt 17 03 61.  
Du er enten en troende eller en vantroende. Hør nå hva Skriften sier. Den 
mannen eller kvinnen som tror at Bibelen er et faktum, møter den Skriftmessige 
Lære. Predikanter eller hvem dere enn er, jeg sier det med guddommelige 
kjærlighet, og dere ser det, og vet at det er sannheten og avviser det: ”For 
dersom vi synder med vilje etter at vi har fått erkjennelse av sannheten, da gis 
det ikke lenger noe offer for synder,  men bare en viss, skremmende forventning 
om dom og en brennende nidkjærhet som skal ødelegge dem som står imot.” 
 
Jud 1,12 Disse er skamflekker ved kjærlighetsfestene deres. Mens de fryktløst 
fester sammen med dere, tjener de bare seg selv. De er skyer uten vann, (Ingen 
rain, ingen Lære) som blir drevet omkring av vindene, sene høsttrær uten frukt, 
(Husk frukten er læren for tidsalderen, derfor er de uten en lære for tidsalderen, 
fordi de ikke har regn ingen lære) to ganger døde, revet opp med røttene. 13 De 
er som brusende bølger på havet, som skummer av sin egen skam, de er som 
flakkende stjerner, som til evig tid bare har det dypeste mørke i vente.  
 
Jes 28,8-9 For alle bordene er fulle av spy og skitt. Det finnes ikke en ren flekk. 
9 Hvem vil han lære kunnskap? Hvem vil han få til å skjønne budskapet? De 
som nettopp er avvent fra melk? De som nettopp er tatt bort fra brystet? 
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Lamsa Bibelen Jes 28,10-14 For det kommer bud på bud, bud på bud, regel på 
regel, regel på regel, litt her, litt der. 11 For med stammende lepper og på et 
annet tungemål skal Han tale til dette folket. 12 Det var Han som sa til dem: 
"Dette er hvilen, la den trette finne hvile ved den," og: "Dette er freden." Likevel 
ville de ikke høre. 13 Derfor blir Herrens ord til dem: "Smuss på smuss, oppkast 
på oppkast, skitten oppkast på oppkast, oppkast på oppkast, litt her, litt der", så 
de skal gå og falle baklengs. De skal bli knust, bli fanget og grepet.  
 
Og det er nøyaktig det som har hent til de som avviser Røsten til Tegnet. De går 
bakover og så fort de kan går de tilbake til pinsen hvor de kom fra. Og legg 
merke til hva de gjør. De leter etter flere tegn, fordi de ikke hørte etter Røsten til 
Tegnet. 
 
Matt 7,28 Da Jesus hadde endt denne talen, var folket overveldet av Hans lære. 
29 For Han lærte dem som en som har myndighet, og ikke som de skriftlærde. 
 
Her betyr ordet overveldet ikke at de var overveldet fordi de hørte underbare 
ord. Dette ordet overveldet kommer fra det greske ord ”ekplesso” betyr her at du 
er blitt slått ut p.g.a. et slag, slått med panikk, sjokkert, overveldet, forbløffet. 
Så dere ser at de at dette tyder mer på at de avviste Hans taler istedenfor å 
akseptere.  
Mark. 11,18 Og de skriftlærde og yppersteprestene hørte det, og prøvde å finne 
en måte de kunne få ryddet Ham av veien på. For de fryktet Ham siden hele 
folket undret seg over Hans lære.    
Men hvem stod bak denne Læren? Om du vet hvem sin Lære det er, da vet 
du også hvem sin Røst det er.    
 
Joh 7,16-18 Jesus svarte* dem og sa: "Min lære er ikke Min Egen, men tilhører 
Ham som har sendt Meg. 17 Om noen vil gjøre Hans vilje, da skal han kjenne 
om læren er av Gud, eller om Jeg taler ut fra Meg Selv. 18 Den som taler ut fra 
seg selv, vil selv ta æren. Men Den som vil gi æren til Ham som har sendt Ham, 
Han er sannferdig, og i Ham er det ingen urettferdighet. 

 
2 Joh 1,9-10 Hver den som begår overtredelser, (Det betyr å overskride en 
grense) og som ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud.  
(Dette er meget viktig, fordi dersom vi ikke har Jesu Kristi Lære, da har vi ikke 
engang Gud, så vi må spørre oss selv, hva er Jesu Kristi Lære, og Johannes gir 
oss svaret.) Den som blir i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen. (Så, om du 
har en lære om Kristus og som ikke omfatter både Faderen og Sønnen, da har du 
ikke Gud)  
10 Hvis noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da skal dere verken ta 
imot ham i huset eller hilse ham velkommen. (Det er meget sterkt Johannes, men 
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det finne gode grunner til for at han sa det, fordi et liten surdeig ødelegger hele 
brødet. Og surdeigen er Fariseernes lære, den som fornektet Guds Søn.) 
 
1 Joh 2,22-24 Hvem er løgneren uten den som fornekter at Jesus er Kristus? 
Han er Antikristen, han som fornekter Faderen og Sønnen. 23 Hver den som 
fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også 
Faderen. 24 La derfor det som dere har hørt fra begynnelsen, bli i dere. Hvis det 
dere hørte fra begynnelsen, blir i dere, skal også dere bli i Sønnen og i Faderen. 
 
Du må ha en lære, spesielt Læren om Kristus ellers har du ikke engang en 
tjeneste. 
 
Åpenbaring Kapittel 5 del 2 18 06 61 
§ 66 Alle de som ikke har en Lære har ingen tjeneste. 
 
Faktum er: uten en Lære har du ikke engang en Menighet. Du har muligens en 
losje, men etter hva Br. Branham sier, kan du ikke har en Menighet. 
 
Gnageren vrimleren slikkeren 23 08 59 
Men allikevel, en menighet uten en Lære er akkurat som en magnet, det har 
ingen ryggrad. Så, vi må ha en ryggrad. 
 
Spørsmål og svar 28 06 59.  
Men som en menighet og som en forsamling må vi ha en lære som vi står for å 
være i stand til å være en menighet. Og denne læren som vi står for, er den 
beste etter vår kjennskap til Guds Ord, Guds Sannhet. 
 
Men fakta er at enhver menighet har en lære om de ønsker å innrømme det 
eller ei. Og de trodde at Jesus hadde en feil ånd fordi han traff deres. 
 
Investeringer 24 11 62.  
Disse ortodokse mennesker som avviste Jesus, forkastet hans linje ved å si at det 
ikke var bra, man kunne ikke stole på det… Han var et menneske som gjorde 
seg selv til Gud: Han var Beelsebub; Han var en barbar. Han hadde ingen 
bakgrunn; Han var et uekte barn; Han gikk ikke til deres skole; Han var ikke 
opplært i deres skoler. Han var imot deres Lære; Han rev deres menigheter i 
filler; og Hans Lære var et hinder for folket: det er hva de påstod Han 
gjorde. De kalte Ham Beelsebub, de sa at Han forførte folket med Hans LÆRE. 
 
Å velge Jesus 01 06 62.  
§ 213. De var ikke fullt med ånden, men de var lojale og holdte seg til den 
moderne trosbekjennelser til deres ledere. Skjønner? Hans tjeneste var å 
avsløre deres lære. 
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§ 214. Men da Jesus kom på scenen, da avslørte Hans tjeneste deres lære, fordi 
Gud stadfestet at Han var med Ham. 
 
Guddommen forklart 25 04 61. 
For ikke så lenge dukket en man opp her i Chatauqua og han sa: ”Broder 
Branham er en profet.” Jeg påstår ikke at jeg ikke er en profet. Skjønner? Men 
han sa: ”Broder Branham er en profet når han salvet med Ånden.” Men han sa 
også: ”Hans lære er gift, vær forsiktig.” Jeg tenkte at en utdannet person 
kunne si en slikt ting. Hva betyr det å være en profet? En tolker av Guds Ord. 
Guds Ord kommer til profetene. Skjønner? 
 
Men Guds Ord sier at de skulle forlate sin tro, og det finnes bare en tro og 
Det er Åpenbaringen om Kristus som er Jesus Kristi Lære. 
 
Åpenbaringen Kapittel 1 
§ 28. Jeg ønsker bare å si dette før vi begynner. Når du ser hvordan apostlene, 
læren og saker og ting som de lærte, og de Bibelske prinsippene var i 
begynnelsen av Menighets tidene, og når du da ser hvordan den andre runden 
av apostlene var, hvordan de begynte å miste Lyset: den ekte sanne læren. Den 
tredje runden var langt borte fra Sannheten og i den fjerde runden var alt borte 
og ble lunk varmt. Menigheten avlet fram en lunken menighet. 
 
Blinkende røde lys. 23 06 63.  
§ 137. Men i dag ønsker de ikke å høre på en slik budskap. Menneskene vil ikke 
høre på det. De ønsker å bli stryket langs pelsen. Det er helt nøyaktig det som 
Den Hellige Ånd sa til meg den gangen da jeg la hjørne steinen der borte, Han 
sa: ” Forkynn ordet! Vær rede i tide og utide! Overbevis, irettesett, forman med 
all langmodighet og undervisning. For den tid kommer da de ikke skal holde ut 
den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det 
etter hva som klør dem i øret. De skal vende ørene sine bort fra å høre 
sannheten, og de skal vende seg til eventyr.”  
Stemmen sa: ”Ikke glem 2 Tim. 4.” Og da visjonen forlot meg, mens jeg stod der 
i den 7. gate, sa en 19 år gammel gutt, som var tilstede i rommet, med Guds 
Røst: ”2. Tim. 4.” Og slikt er det blitt helt nøyaktig. 
§ 138.   For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære. De vil ha 
noe… Pinsevenner ønsker noen som kan klappe dem på ryggen og deretter vil 
de leve som de vil. De kan spille på pianoet med førti slag per sekund, hoppe 
opp og ned og danse rund omkring, og kvinnene kan leve på den måten de 
ønsker selv, og mennene likeså. 
 
Å skamme seg over Ham. 11 07 65.  
Som Paulus sa til Timoteus: ”La oss være rede i tide og utide; Overbevis, 
irettesett, forman med all langmodighet og undervisning. For den tid kommer 
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da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope 
seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. De skal vende ørene sine 
bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til eventyr.” Gud vi lever i denne 
tiden. Du har gitt meg et langt nok liv til å la meg se det. 
 
Åndelig mat i rett tid 18 07 65.  
Det som jeg skulle gjøre med mitt Budskap har jeg fått fra Herren. Men da sa 
Han: ”Gjør en evangelists gjerning og fullfør din tjeneste! For den tid kommer 
da de ikke skal holde ut den sunne lære.” 
Om Ikke tiden har kommet nå. Alle kirkesamfunn har avvist meg, de klarer 
ikke den sunne Lære.  
”Men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det etter hva som 
klør dem i øret, og de skal vende seg til eventyr. Og de skal gjøre store bragder, 
akkurat som Jannes og Jambers de som stod imot Moses, men deres ufornuft 
skal bli åpenbart.” Skjønner? Etterlignere.  
 
Tegnets Røst. 13 03 64. 
Sodomas Tegn er kommet tilbake i det naturlige. Og dersom alt er posisjonert 
helt riktig slik som det skal være i det naturlige, hvordan kan du da avvise det i 
ditt sinn at det åndelige ikke er her på samme tid? Begge deler er på scenen. 
Stemmer. Alle er enig at det naturlige er riktig. Men de ønsker ikke å tro det 
åndelige, fordi det forstyrrer deres lære.   
 
Israel i Egypt. 25 03 53.  
§53. Men nå er jeg et menneske; jeg legger fra meg de barnslige ting. Nå 
kommer vi til FULL LÆRE. 
 
Se nå hva full lære produserer. Apg 2,42-43 Og de holdt hele tiden urokkelig 
fast ved apostlenes lære* og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. 
43 Da kom det frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved 
apostlene. 
   
Rom 6,16-18 Vet dere ikke at når dere stiller dere fram som tjenere* til lydighet 
mot noen, er dere tjenere* under den dere lyder, enten det er under synden som 
fører til døden, eller det er under lydigheten som fører til rettferdighet? 17 Men 
Gud være takk! Selv om dere har vært treller under synden, er dere nå av hjertet 
blitt lydige mot den lærdomsform som dere ble overgitt til. 18 Og etter at dere 
ble satt fri fra synden, ble dere tjenere* for rettferdigheten. 
 
Rom 16,17 Nå formaner jeg dere, brødre: Legg merke til dem som skaper 
splittelsene og er årsak til frafall fra den lære som dere er blitt undervist i. Ta 
avstand fra dem! 18 For de som er slik, tjener ikke vår Herre Jesus* Kristus, 



 14

men sin egen mage. Og med glatte ord og smigrende tale forfører de hjertene til 
de godtroende. 
 
1 Tim 4,6 Hvis du pålegger brødrene dette, vil du være en god Jesu Kristi 
tjener, som nærer seg av troens ord og den gode lære som du så nøye har fulgt. 
1 Tim 4,13 Ta vare på opplesningen av Skriften, formaningen og læren inntil 
jeg kommer. 
1 Tim 4,16 Gi nøye akt på deg selv og på læren! Bli ved i det, for når du gjør 
det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. 
1 Tim 5,17 De eldste som er gode ledere, skal regnes verdige til dobbel ære, 
særlig de som arbeider med ordet og læren. 
2 Tim 3,16-17 Hele Skriften er innåndet av Gud*, og den er nyttig til lærdom, 
til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, 17 for at Guds 
menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. 
 
2 Tim 4,1-8 Derfor vitner jeg for Gud og Herren Jesus Kristus, som skal dømme 
levende og døde ved Sin åpenbarelse og Sitt rike: 2 Forkynn ordet! Vær rede i 
tide og utide! Overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og 
undervisning. 3 For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, 
men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det etter hva som klør 
dem i øret. 4 De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal 
vende seg til eventyr. 5 Men vær du på vakt i alle ting, lid ondt, gjør en 
evangelists gjerning og fullfør din tjeneste! 6 For jeg blir allerede utøst som et 
drikkoffer, og tiden for min avreise er nær. 7 Jeg har stridd den gode strid, jeg 
har fullført løpet, jeg har bevart troen. 8 Til slutt, så er det da gjort ferdig en 
rettferdighetens krone for meg, den som Herren, den rettferdige Dommer, skal 
gi meg på den Dagen, og ikke bare til meg, men til alle som har elsket Hans 
åpenbarelse. 
 
Tit 2,1 Men du skal tale det som stemmer med den sunne lære: 


