Jesu Kristi Lignelser no. 24.
Bruden og Hennes Ti Sølv Mynter.
28. februar 2004.
Brian Kocourek.
Denne formiddag fortsetter vi med vårt studium angående disse lignelser og vi vill studere
lignelsen som vi finner i Luk 15,8-11 angående Bruden og Hennes Ti Sølv Mynter.
Før vi leser denne lignelse, ønsker jeg at dere forstår at den sentrale personen i denne lignelse
er en kvinne, og kvinnens desperate opptrinn med hensyn til å finne denne savnede sølv
mynten. Oss ble fortalt at hun hadde ti sølvmynter og hun savnet en av dem. La oss så åpne
Bibelen for å lese dette lignelse om kvinnen og hennes ti sølvmynter. Dere vill legge merke til
mens vi leser dette, at jeg har delt det opp i 12 deler som vi må ta hensyn til for å forstå denne
lignelse.
Luk 15,8-11 Eller hvilken (1) kvinne som har (2) ti (3) sølvmynter og om hun (4) mister én
mynt, (5) tenner ikke en lampe, (6) feier huset og (7) leter nøye til hun finner den? 9 Og når
hun har funnet den, (8) kaller hun (9) sammen (10) venninner og naboer og sier: (11) Gled
dere med meg, (12)for jeg har funnet igjen mynten som jeg mistet!
La oss be. Vi er igjen kommet til Ditt Ord i formiddag for å øke kunnskapen om Deg og for å
motta en bedre forståelse om de omstendigheter som omgir oss i denne time, fordi din Profet
William Branham sa: ”Hele Det Nye Testament taler om denne time.” Det er grunnen til
Far at vi vet at disse lignelser, som ble talt av Din Sønn Jesus og fordi de er en del av Det Nye
Testament, må da tale om denne tid, slik som Din Profet har erklært. Du Selv erklærte til
Moses: ”Jeg Er Den jeg Er,” og Du har sagt oss i Malakias at Du er Gud og Du forandrer
ikke. Og vi vet at Du er Ordet. Det er grunnen til at Du er Det Evige Levende Vann og ikke
Ordet for fortiden, men Du er Ordet for de dager vi lever i. Den evigvarende tilstedeværelse
av vannet fra fjellet. Du er Det Levende Ord og vi ønsker far å se Ditt Ord som lever Seg Selv
ut foran oss i denne time. Det er grunnen til Far at vi ber Din Ånd av Visdom og Åpenbaring i
Kunnskapen om Deg Selv, om å åpne opp for oss forståelsen av denne lignelse, som vi
studerer i dag. Gjør det levende for samtlige av oss, slik at vi kan bli lik disse som var på vei
til Emmaus, fordi deres vitnesbyrd var: ”Brente ikke vår hjerter inn i oss da Han åpnet
Skriften for oss.” Vi ber om det i Navnet til Din Elskede og Lydige Sønn, Jesus Kristus. Amen.
Jeg ønsker at dere forstår, før vi går videre, at denne lignelse taler om Kristi andre komme.
HERRENS ANDRE KOMME. 17.04.57.
17. Jeg ønsker å lese et vers eller en linje eller to fra Det Velsignede Ordet. Vi leser fra Lukas
Evangeliet det 15. kapittel vers 8: Luk 15,8-9 Eller hvilken kvinne som har ti sølvmynter og
mister én mynt, tenner ikke en lampe, feier huset og leter nøye til hun finner den? 9 Og når
hun har funnet den, kaller hun sammen venninner og naboer og sier: Gled dere med meg, for
jeg har funnet igjen mynten som jeg mistet! 18. Vel, det ser ut som en underlig Skriftsted for
Kristi andre komme, men det taler om herrens andre komme.
Om vi skal forstå denne lignelse i lyset av i dag, da må vi først og fremst vite og forstå hvem
denne kvinne er, fordi det er henne Jesus spør om her. Han stiller et spørsmål: ”hvilken
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kvinne som har ti sølvmynter og mister én mynt, tenner ikke en lampe, feier huset og leter
nøye til hun finner den?”
Legg nå merke til at det finnes et spørsmål tegn i deres Bibler og det forteller oss at det er et
spørsmål som Jesus stiller oss. Det er grunnen til at også vi må spørre oss selv dette spørsmål,
når vi leser dette: Hvem er denne kvinne?” Og ”Hva representerer hun?” Dette fordi det
er nøyaktig det Jesus spør oss om. Han sier; ”Hvilken kvinne eller hvem er denne kvinne
som ønsker å oppføre seg på denne måten i slike omstendigheter?”
For å forstå denne lignelse har jeg brutt den ned til 12 punkter, som vi må ta hensyn til.
Punkt nummer en. Vi må forstå hvem denne kvinne er, hva representer hun? Om vi ikke
forstå det rett, da klarer vi ikke å forstå denne lignelse rett, og hvordan vi må anvende det for
denne time.
Punkt nummer to. Vi skjønner at hun har ti sølv mynter og det er grunnen til at vi må forstå
hvorfor hun har ti og hva dette betyr? Hva er det som er så viktig med dette nummer ti som
Jesus med hensyn brukte i denne lignelse om disse sølv mynter?
Punkt nummer tre. Siden vi er klar over at hun har sølvmynter, da må vi vite hva disse sølv
mynter representerer.
Punkt nummer fire. Siden hun mistet en av disse sølv mynter, må vi spørre oss selv hvorfor
hun er blitt så samvittighetsfull og flittig i hennes søk etter den. Vi blir nødt til å spørre oss
selv; hva representerer denne sølvmynten, siden hun er så desperat i å finne den?
Punkt nummer fem. I hennes søk etter denne tapte sølvmynten, tenner hun et lys. Det er
grunnen til at vi må spørre oss selv; hva er ”å tenne et lys” et tegn på?
Punkt nummer seks. Og mens hun leter etter denne sølv mynten oppdager vi at hun renser
hennes hus, og da må vi spørre oss selv: ”Hva betyr dette for oss i denne time, ”å rense
huset?”
Punkt nummer 7. Siden hun er så flittig i hennes jakt etter denne savnede mynten, må vi
virkelig spørre oss selv hva som er så viktig med denne sølv mynten siden hun snur hele huset
opp ned for å søke hver krinkel og krok. Hvorfor søker hun så flittig etter denne sølv mynten?
Hvilke omstendigheter er årsaken til at hun, slik som det ser ut til, går inn i en panikk artet
tilstand for å finne den tapte sølv mynten.
Punkt nummer 8. Men når hun engang har funnet denne sølv mynten må vi forstå denne
betydning som hun legger i å kalle hennes venner og naboer sammen. Hvorfor kaller hun på
dem?
Punkt nummer 9. Da må vi spørre oss selv: ”Hvem er disse naboer og venner som hun kaller
sammen?”
Punkt nummer 10. Og hvorfor kalte hun dem sammen? Hvor samle dem? Hva slags
betydning har det å kalle disse mennesker sammen?
Punkt nummer 11. Hva er denne glede et tegn på i denne lignelse?
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Punkt nummer 12. Hvilken betydning ligger i disse ord: ”jeg har funnet igjen det som jeg
har mistet!”
Punkt nummer en.
La oss begynne med vårt studium siden vi har kommet med så mange spørsmål. La oss
begynne med nummer EN: som er: ”Hvem er denne kvinne?” Dette er et godt spørsmål, og
siden Jesus ikke forteller oss hva hun heter, da må vi anta at hun er omtalt som et forbilde for
å representere en gruppe.
Vi så i vårt studium fra forrige uke angående De Ti Jomfruer, hvor vi leste at bror Branham
forteller oss at en kvinne eller kvinner alltid gjennom hele Skriften representerer en menighet.
Bror Branham sa i talen:
HVORFOR VI IKKE ER EN DENOMINASJON. 27.09. 58.
31. I Bibelen representer en kvinne alltid ”Menigheten.” Hvor mange er klar over det? Vi er
en Brud; Menigheten er en Brud.
Og siden denne kvinne som Jesus taler om i denne lignelse er en menighet, da må vi spørre
oss selv: ”Hvilken menighet er hun en representant for her? Fordi det finnes en sann menighet
og en falsk menighet. Den ene blir kalt brud mens den andre blir kalt for en hore, fordi hun er
utro mot hennes mann. Og nå begynner vi å forstå denne karakteristiske atferd av denne
kvinne og hvorfor hun er så opptatt med å søke etter denne sølv mynten.
Som dere husker studerte vi siste uke ”DE TI JOMFRUER,” Vi oppdaget så at disse Jomfruer
representerte kirkens renhet de hadde ikke tatt imot noen trosbekjennelser. De trodde kun
Guds Ord. De trodde ”Sola Scriptura,” slik som Martin Luther sa det.
Vi så at det fantes ti jomfruer og da undersøkte vi hva som var hensikten med tallet ti
angående disse jomfruene. Og vi oppdaget da at det symboliserte en komplettering av et
fullstendig system.
Punkt nummer to.
Vi vet at hun hadde ti sølv mynter og da er vi nødt til å forstå hvorfor hun hadde ti, og hva
dette betyr. Hvorfor bruker Jesus Ti Sølvmynter i denne Lignelse, og hva betyr dette?
Som vi opplyste forrige uke er ti en av de perfekte tallene og det er betydningsfull fordi det
representerer en fullstendig tallmessig system som kommer til avslutning. Det er grunnen til at
tallet ti er et tegn på at hele denne syklus eller fase nå er blitt gjennomført.
Gjennom hele skriften er nummer ti brukt for å framstille enden av en syklus, slik som Gud
sluttførte menneskets syklus i den antediluvianske tidsalder med Noa. Noa var den tiende
generasjon regnet fra Adam og det var han som innførte en ny pakt fra Gud, og Abraham var
den tiende generasjon regnet fra Noa som innførte en ny betingelses løs pakt fra Gud.
Da finnes det de ti guddommelige befalinger og selvfølgelig de ti speidere som Moses sendte
inn i landet for å utforske landet. Og da finnes det ti rader av ti talenter sølv som utgjorde
fundamentet til tabernaklet i ørkenen.
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Da har vi tienden som representere alt det som tilhører Gud, det viser Hans krav på det
hele og da har vi de ti plager som kom over Egypt som avsluttet syklusen til den verdslige
makt i Egypt.
Det er grunnen til, slik som vi så forrige uke, at nummer ti representerer en avslutning og det
henviser til en ful syklus eller en avsluttet fase. Og i denne lignelse ser vi at det finnes ti
sølvmynter som Jesus refererer til.
Nå taler ti om en avslutning, da ser vi igjen i denne lignelse at Jesus taler om et endelikt av
noe. Og siden tallet ti refererer til de ti sølvmynter i denne lignelse da må vi forstå hva sølv er
et tegn på for å være i stand til å vite hva det er som har oppnådd dens fulle syklus og således
er kommet til en avslutning.
Siden disse ti sølvmynter angår denne kvinne, må vi forstå hva det er for noe som er så viktig
for denne kvinne at hun blir så opptatt med å finne denne savnede mynten. Og siden det har
noe med denne kvinne å gjøre er vi nødt til å finne ut hva sølv symboliserer, slik at vi blir satt
i stand til å forstå hennes reaksjon ved ikke å ha denne mynten. Om ti representerer
sluttføringen av noe, da vedrører det denne kvinne og da kan vi muligens forstå hvorfor hun er
så desperat i å finne den. Husk nå at kvinnen symboliserer menigheten.
Punkt nummer tre.
Vi skjønner at hun hadde sølvmynter og da må vi forstå hva disse betyr for noe og hva disse
symboliserer. I Skriften står Sølv for forsoning ved lutring. Forsoning betyr å føre tilbake
til dets opprinnelige tilstand, og lutre betyr å bringe renheten tilbake igjen. Og lutring
representerer den prosessen hvor urenheter blir fjernet fra sølv slik at det kan bli vist fram i sin
renhet. Dette avfall er ikke en ren del av sølvet. Det er disse urenheter som blir funnet i sølvet
eller en hvilken som helst metall. Og slagget representerer synd i vårt liv. Det er de saker og
ting som gjør oss uren.
1 Pet 1,18-19 For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble
frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, 19 men med det dyrebare Kristi blod, som
av et lam uten lyte og uten flekk.
Sal 12,7 Herrens ord er rene ord, som sølv lutret i en jord ovn, sju ganger renset.
Sal 66,10 For Du, Gud, har prøvd oss. Du har lutret oss slik sølv blir lutret.
Vi ser nå at denne kvinne hadde disse sølvmynter som symboliserte renhet og lutring. Dette
representerte alt som hun var for hennes ektemann og ved å miste én ville være av stor
betydning for hennes forhold til Ham. Om Han kom hjem og hun mistet bare en av diss
mynter, da ville Han ikke mottar henne som Sin. Det betyr at disse sølvmynter ikke bare
symboliserer lutring men også hennes forløsning. Ordet forløsning betyr å kjøpe tilbake til sin
rettmessige stilling. Og når Han kommer og hun har disse ti sølvmynter som står for at hun
gjør seg rede for å bli ført tilbake inn i Hans nærvær og for å motta hennes rettmessige plass
ved Hans side. Men ved bare å miste én sølvmynt betyr dette forkastelse, vannære og
atskillelse.
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HERRENS ANDRE KOMME. 17-04-57.
54. det er senere enn vi tror. Vi går ikke til kirke bare for å sitte på en benk; vi kommer ikke til
kirke for å høre på en god tale, eller for å høre på god musikk. Alt har sin plass, men det beste
vi kan gjøre ved å gå til kirke er, å sjekke opp med Gud og hvordan det står til med våre
sjeler, fordi forløsningen stunder til. Jesus Kristus Guds Sønn sammenlignet dette, sa Han,
med en kvinne. Og i vår tale i kveld ser vi at denne kvinne, mens mannen var ute, hadde hun
mistet én av hennes sølvmynter fra hennes tavle. Jeg ønsker å forklare dette.
56. I dag, om en kvinne er gift, pleier hun å ha en gifte ring på seg. Dette for at andre
mannfolk skal holde seg vekk fra henne. De ser at hun er gift. De hadde ikke gifte ringer i de
dager; de hadde en tavle/skaut. De kalte det for en tavle, som de hadde på hodet. Dette
befattet ti mynter og det gikk rund hodet, og dette var et tegn på at hun var gift, og ingen man
hadde lov til å tøyse med henne; ingen gutter hadde lov til å flørte med henne. Hun var gift.
61. Å, du og du, om det noensinne har vært en tid da menigheten skulle ransake seg selv om
å se om hun var i besittelse av alle mynter, da skulle det være nå. Det blir mørkt. Spøkelses
tegn om sivilisasjonens ødeleggelse henger allerede over jorden, synd og utsvevelser finne
sted over alt. Vi lever i en mektig tid, selv om det finnes ondskap, folk som går til menigheten i
et forsøk på å gjemme sin gjerrighet, folk som går til menigheten og påstår at de er kristne og
lever som resten av verden, de drikker, røker, spiller; kvinner som kler seg offentlig umoralsk
med klær som de ikke skulle ha i sin garderobeskap engang. Broderlig kjærlighet er noe som
man nesten alltid går forbi. Vi har ikke bare mistet en mynt men vi har mistet praktisk talt
mistet alle sammen.
62. Og det ble kveld, og husk at hennes ektemann skulle komme hjem. Og om han skulle
finne henne uten denne mynt, da ville det vise seg at hun ble stemplet som en hore. Og om
hun hadde forurenset seg selv på en eller annen måte, og om folk hadde sett dette, da ble
hun ført til presten sammen med vitner som kunne bevitne dette, og presten som så at hun
var en gift kvinne ville ta mynten ut av hennes tavle, for å bevise at hun hadde gjort feil. Om
hun hadde fordervet hennes dyd, da tok han denne mynten ut. Hva det enn var for noe, da tok
de den ut. Om hun hadde flørtet, ved å vise at hun ikke ville holde seg til sin mann, da tok de
denne mynten ut. Hva det enn var for noe, tok de denne mynten ut. Og når så mannen kom
tilbake og oppdaget at hun var blitt merket og han ville skille seg med engang, han ville ikke
lengre ha noe med en slik kvinne å gjøre. Han ønsket ikke en slik kvinne. Og det gikk mot
kveld da hun oppdaget at hun hadde mistet noe, det var på den tiden mannen kom hjem, så det
var sent.
70. Hør nå her, kirken tar det for lett. Kirken har ingen samvittighet lenger. Du kan nesten
ikke vekke dem opp. Bibelen sa at de skulle komme i den tilstand når de sa: ”Herren har
utsatt Hans komme.” Og de vil fortære og bite hverandre og så videre og så vider og de slåss
med hverandre.” Det er akkurat denne time. Alt er rede. Terninger er kastet og alt er rede for
Herrens komme.
I Det Gamle Testament har man en lov om den misunnelige ektemann, og om mannen kom
hjem og hadde en mistanke om at hans hustru hadde vært utro mens han var borte, da fantes
det visse ting han kunne gjøre, vi finner det omtalt i 4. Mosebok kapittel 5.
4 Mos 5,11-31 Herren talte til Moses og sa: 12 "Tal til Israels barn og si til dem: Hvis en
manns hustru går på avveier og viser utroskap mot ham, 13 og en annen mann ligger med
henne og har kjønnslig omgang med henne, og det holdes skjult for hennes manns øyne, og det
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dekkes over at hun har gjort seg uren, og det ikke var noen vitner mot henne, og hun heller
ikke ble grepet, 14 hvis da en ånd av sjalusi kommer over ham slik at han blir sjalu på sin
kone som har gjort seg uren, eller om en ånd av sjalusi kommer over ham slik at han blir sjalu
på sin kone, selv om hun ikke har gjort seg uren, 15 da skal mannen ta sin hustru med seg til
presten. Han skal føre fram den offergaven som kreves for henne, en tiendedel av en efa
byggmel. Han skal ikke helle olje på det, og ikke legge røkelse på det, for det er et grødeoffer
for sjalusi, et offer til påminnelse, som gir påminnelse om en misgjerning. 16 Presten skal føre
henne fram og stille henne fram for Herrens åsyn. 17 Presten skal ta hellig vann i et leirkar,
og så skal presten ta noe av støvet fra gulvet i tabernaklet, og legge det i vannet. 18 Så skal
presten stille kvinnen fram for Herrens åsyn, blotte kvinnens hode, og legge påminnelsesgrødeofferet i hendene på henne. Det er et grødeoffer for sjalusi. Og presten skal ha det bitre
vannet i sin hånd, det som bringer forbannelse. 19 Presten skal få henne til å sverge, og han
skal si til kvinnen: "Hvis ingen annen mann har ligget med deg, og hvis du ikke har gått på
avveier og gjort deg uren, du som tilhører din egen mann, da skal du gå klar av dette bitre
vannet som bringer forbannelse. 20 Men hvis du har gått på avveier, du som tilhører din egen
mann, og hvis du har gjort deg uren og en annen mann enn din ektemann har hatt kjønnslig
omgang med deg", 21 så skal presten få kvinnen til å avlegge forbannelsens ed, og presten
skal si til kvinnen: "Må Herren da gjøre deg til en forbannelse og en besvergelse blant ditt
folk, når Herren lar dine hofter svinne bort og din buk svelle opp. 22 Og må dette vannet som
bringer forbannelse, komme inn i din mage og få din buk til å svelle opp og dine hofter til å
svinne bort!" Så skal kvinnen si: "Amen, må det bli slik!" 23 Så skal presten skrive ned disse
forbannelsene i en bokrull, og så skal han viske dem ut i det bitre vannet. 24 Han skal la
kvinnen drikke det bitre vannet som bringer forbannelse, og vannet som bringer forbannelse,
skal komme inn i henne for å volde bitter smerte. 25 Så skal presten ta grødeofferet for sjalusi
fra kvinnens hånd. Han skal løfte grødeofferet for Herrens åsyn og komme fram til alteret med
det. 26 Presten skal ta en håndfull av grødeofferet, som et påminnelsesoffer, la det gå opp i
røyk på alteret og la kvinnen drikke vannet etterpå. 27 Når han har fått henne til å drikke
vannet, skal det skje: Hvis hun har gjort seg uren og vist utroskap mot sin mann, da skal
vannet som bringer forbannelse, komme inn i henne og volde bitter smerte. Hennes buk skal
svelle opp, hennes hofter skal svinne bort, og kvinnen skal bli en forbannelse blant sitt folk. 28
Men hvis kvinnen ikke har gjort seg uren, og hun er ren, da skal hun være fri fra skade og kan
unnfange barn. 29 Dette er loven om sjalusi, når en kvinne som tilhører sin mann, går på
avveier og gjør seg uren, 30 eller når en ånd av sjalusi kommer over en mann, så han blir
sjalu på sin kone. Da skal han stille kvinnen framfor Herrens åsyn, og presten skal
gjennomføre hele denne loven på henne. 31 Så skal mannen gå klar av misgjerningen, men
denne kvinnen skal bære sin skyld."
Legg nå merke til at vannet er bitter og som man kan lese ut av Bibelen er det vannet som er
grunnen til forbannelse. Men det som faktisk forårsaker forbannelsen er hvorvidt kvinnen er
skuldig eller ikke. Dette fordi selve vannet ikke er årsaken til forbannelsen, men er kun en
katalysator som bringer til uttrykk det som allerede er til stede. Om kvinnen er uskyldig da
finnes der ingen forbannelse i henne, men kun velsignelser. Akkurat slik var det med
syndfloden. Det samme vannet som ødela menneskenes ondskap fra verden og renvasket
verden fra menneskenes syndefulle vei, var det samme vann som løftet Noa fra jorden og kom
seg unna døden og tilintetgjørelsen som befant seg nedenfor ham.
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Og dette bitre vann symboliserer vasking ved Ordets vann, på lik linje som den bitre bokrull
som profeten spiste, denne bokrull representerte Guds Ord, søt i munnen men bitter i magen.
Punkt nummer fire.
Hva symboliserer sølvmynten og hvorfor er hun så drevet til det ytterste for å finne det?
Hvorfor er hun så engstelig at hun bare har ni igjen? Bror Branham sa også i: HERRENS
ANDRE KOMME. 17-04-57.
Hvert eneste en av disse mynter … Om vi bare hadde tid, men jeg har ikke det, jeg holder
mitt ord så god jeg kan. Jeg kunne fortelle dere hva hvert eneste av disse mynter betyr. De ble
plassert der og hvert eneste mynt betyr en vis dyd som denne kvinne hadde. Den første betyr
kjærlighet til hennes mann. Den andre betyr hennes forpliktende forklaring til å leve et rent
liv for ham. Og den tredje, fjerde og femte og så videre til ni og ti …
59. Om du ønsker å slå det opp, gå da til Galaterne 5. Da oppdager du at denne kvinne
symboliserer Menigheten, og Menigheten er en ekte Hustrue for Kristus. Og meningen er at
denne Menighet skulle ha på seg denne tavle, man finner det i Galaterne 5, som er: Gal 5,2223 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, tro, 23
saktmodighet, selvkontroll. Dette er tavlen som er ment til å bli båret i Menigheten:
Broderlig kjærlighet, vennlighet, felleskap. Og denne kvinne, da hun … Det må nesten har
vært mørkt da hun ble klar over at hun hadde mistet en av disse myntene.
Gal 5,22-25 Men åndens frukt er: (1) Kjærlighet, (2) fryd, (3) fred, (4) tålmodighet, (5)
vennlighet, (6) godhet, (7)tro, 23 (8) mildhet, (9) selvkontroll/ avholdenhet; imot slike er det
ikke noen lov. 24 Men de som er av Kristus, de korsfestet kjøttet sammen med lidelsene og
begjæringene. 25 Hvis vi lever i ånd, da skulle vi også marsjere frem i ånd.
Her har vi kun ni av åndens frukter, men den viktigste frukt, åndens frukt nummer ti, mangler
her. Og uten denne frukt, om du så har alle ni frukter som du ser i Galaterne kapittel 5, kan du
fortsatt har begått ekteskapsbrudd, på samme vis som denne kvinne, i vår lignelse, fruktet.
Bror Branham sa i talen: EN PARADOKS. 06.02.64.
P 78. Vi Pinsevenner setter vår litt til tungetale, å du og du, slik som vi ble lurt av dette. Og
hvor mange av dere sier at åndens frukt er beviset, slik som dere ble lurt av dette. Nei og atter
nei.
Denne kvinne hadde ni sølvmynter, hun hadde ni frukter og hun var fortsatt redd, på grunn av
at hun hadde mistet én mynt, at dette ville vise seg at hun ville være en utro kvinne. Og hvor
mange myke, freds elskende mennesker med en skånsom ånd har vent ryggen til selveste Gud
fra himmelen som har kommet ned med et Rop. De gjorde det da Han manifesterte Seg Selv i
Hans Sønn og de gjør det fortsatt i dag.
Fra talen: MINE HERRER ØNSKER DERE Å FÅ SE JESUS. 04.03.64.
38. Disse Fariseere kunne vise fram ti ganger flere frukter enn Jesus kunne. Var dere klar
over det?
GUD IDENTIFISERT VED HANS KARAKTERTREKK. 11.03.64.
P 23. Noen av dem sa: ”Jeg har Ånden frukter.” Og det er feil. Det eneste bevis er, når Gud
Selv identifiserer Seg Selv i Det Lovede Ord for denne time. Her har du det. Hvem hadde flere
frukter en den gamle snille presten som omskar barna, velsignet dem og alt mulig annet? Og
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her kom den karen Jesus og veltet deres boder; så på dem med sinne, slå dem, og jaget
dem ut, ingen identifikasjon. Skriften var Hans Identifikasjon. Han hadde ingen
medlemskort. Han tilhørte ingen organisasjon. Men Gud talte til ham, det var det som var
Hans identifikasjon. Det er Guds uforfalskede identifikasjon i enhver tidsalder, det er Hans
Identifikasjon. Det er slik det er; Skriften som ble lovet blir identifisert ved løftenes
karaktertrekk, som er Gud, og Gud er Ordet. Og karaktertrekken fra denne løfte som blir
identifisert utgjør den troende. Slik sa Jesus det, og det avgjør saken. Amen. Nå ser vi at
karaktertrekkene identifiserer HAM. Slik som Han sa: ”Om det ikke gjør det, ikke tror Meg.”
Vel, Jesus sa at det var det som identifiserte Ham.
HVA SKAL VI GJØRE MED JESUS. 26.01.64.
P 48. Kristen Vitenskap sa: ”Elsk og du har Åndens frukt,” men de har det ikke. De fornekter
Jesus Guddommelighet. Hva er beviset for Det? Når denne ånd som er i deg kan understreke
ethvert løfte med en ”AMEN,” og Gud vill bekrefte det. Det var nøyaktig slik det var med
Jesus Kristus. Jada, de hadde flere frukter fra ånden. De hadde alle slags bevismateriale. Du
kan ikke legge vekt på noe om ikke Gud Selv har manifestert Hans Ord. Det er den ene
sanne bevis som finnes at du er en Kristen.
HVA SIER DU DETTE ER? 27.12.64.
P 103. Beviset på Den Hellige Ånd er å tro Hans Ord, har alltid vært slik i alle tidsaldere var
det slik; om du kan motta Ordet. Disse prester var hundre ganger bedre enn Jesus når det
kom til Åndens frukter, slik som; mildhet, fredfull, saktmodig og elskverdig. Han rev opp
kirker, rev dem ut og jaget dem ut og kalte dem for slanger i gresset og mye annet. Skjønner
dere? Men Han var Ordet. Han var dette Ordet. Slik er det: tro Gud. Gud er Ordet. Tro Det.
Nå har vi vist dere at det betyr ingenting om du har disse ni frukter fra ånden når
Brudegommen kommer for å hente sin Brud. Om hun blir funnet uten denne siste frukt, da blir
hun fortsatt avvist, skilt som en hore og for alltid atskilt fra Hans nærvær.
Hva er så denne tiende frukt som er så avgjørende, slik at uten den har du ikke DEN som er
kommet for å hente deg. Det er en Åndens frukt, men er ikke en av disse som blir nevnt i
Galaterne 5.
DE SALVEDE I ENDETIDEN. 25.07.65.
P 42. Legg nå merke til, det er hva de produserer som forteller deg forskjellen. ”Ved sine
frukter, skal du kjenne dem,” sa Jesus.
Og deretter sa Han:
Hva er frukten? Ordet, frukten for tidsalderen; det er hva det er, deres lære. Hva slags
lære? Læren for tidsalderen, hvor langt på vei man er kommet, menneske lagt lære,
menighetens lære eller Guds Ord for tiden.
Med andre ord, menneskets lære? Kirkens lære? Eller Guds Lære! Hva er så den tiende frukt
eller den tiende sølvmynt som avslørte hvem denne unge kvinne var? Det er Guds Lære, Jesu
Kristi Lære! Det må være slik, fordi denne kvinne var klar over at om hennes brudgom kom
hjem og om hun ikke hadde det, da ville hun bli satt bort fra Hans Nærvær og hun ville ikke
være Hans lengre. Han ville si til henne: ”Jeg kjente deg som min hustru men jeg kjenner
deg ikke som min hustre lengre.” Og Apostel Paulus forteller oss i 2. Johannes 9; Han som
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har Kristi Lære har Gud. 2 Joh 1,9 Hver den som begår overtredelser, og som ikke blir i
Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen.
Og han sier oss i 1 Joh 2,23 Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den
som bekjenner Sønnen, har også Faderen.
Hør nå etter, de sier at vi spotter Gud fordi vi kaller Jesus Guds Sønn. Men de sa også at Jesus
spottet fordi Han sa det samme. Joh 10,36 kan dere da si om Ham som Faderen helliget og
sendte til verden: Du taler gudsbespottelig, fordi Jeg sa: Jeg er Guds Sønn?
Joh 5,23 for at alle skal ære Sønnen, slik de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer
heller ikke Faderen, som sendte Ham.
Joh 5,26 For slik som Faderen har liv i Seg Selv, slik har Han også gitt Sønnen å ha liv i Seg
Selv.
Vi vet at det er Kristi lære, fordi dette er læren som Jesus mottok fra Hans Far og lærte oss.
Joh 7,16 Jesus svarte dem og sa: "Min lære er ikke Min Egen, men tilhører Ham som har
sendt Meg.
Han sa også i: Joh 14,10 Tror du ikke at Jeg er i Faderen og Faderen i Meg? De ordene som
Jeg taler til dere, taler Jeg ikke av Meg selv, men Faderen, som blir i Meg, Han gjør
gjerningene.
Om du ikke er sikker på hva denne tiende åndens frukt er for noe da forteller bror Branham
oss det i talen: HERREN VI ØNSKER Å SE JESUS 04.03.64.
P 28. Ønsker dere å se hva åndens frukt er? Leg merke til hva Bibelen lover oss for en hvis
tidsalder, pass da på at det blir stadfestet. Dette er beviset.
Her har du beviset at dere har mottatt frukten Åndens frukt. Å være i stand til å se Guds Ord
blir manifestert i den time du lever i. Ef 2,1 Også dere gjorde Han levende, dere som var
døde i deres overtredelser og synder,
Punkt nummer fem.
Hva betyr det ”å tenne et lys?”
HERRENS ANDRE KOMME. 17.04.57.
65. Det er best at menigheten undersøker seg selv ved Guds Ord, vår renhet, vår trofasthet
vår kjærlighet. Vi er blitt skravlebøtter, farer med løgn, røker sigaretter, baktalere, malte
Jezabeller, gjør akkurat det samme som verden gjør; den Kristne kirken har assosiert seg med
disse ting i dag slik at man nesten ikke lenger kan se forskjellen. Det er på tide med å gjøre
opp status. Det blir sent.
66. Det var så sent at hun måtte tenne et lys. Og hun fikk tak i et lys. Ikke bare fikk hun tak i
et lys, hun fikk også tak i en feiekost og hun begynte å rengjøre huset.
67. Å bror om det noensinne var et behov til å tenne et lys, sende ut Evangeliets Lys, Den
hellige Ånd tilbake i menigheten … Ikke akkurat så mye for sinnsbevegelser, ikke for noen
fanatikere, ikke for å opparbeide følelser, ikke for å hoppe høyt av glede, men for en
ransakende erfaring når mann og kvinne får det rett med Gud. Riktig. Vi er kommet til veis
ende.
68. Og hun tente et lys for å kunne se. Og bror, hvert eneste lille lys her inne skulle vært tent
i kveld …
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69. Bror, menigheten av Den Levende Gud, det påhviler oss i denne viktige time vi lever i
nå, å sjekke opp, gå inn for Gud, tenn Evangeliets Lys og gransk dere og finn ut om vi ikke har
mistet noe, spesielt når vi ser alle disse ting som kommer. Vi er ved avslutningen; Herrens
komme er nær forstående. Det finnes ikke en annen håp i verden for menigheten.
71. Lutheranerne mistet sitt lys. Metodistene mistet sitt lys. Baptistene mistet sitt lys.
Pinsevennene mistet sitt lys. Alt lys synes å være borte. Pinsevenner, og Hellighets menigheten
oppfører seg på samme måte som Metodistene. Metodistene oppfører seg som Baptister.
Baptistene oppfører seg som Luteranerne. Luteranerne oppfører seg som katolikker. Og alt er
gått tilbake til et stor sammenhengende masse av synd. Det er riktig. Vi er i endetiden,
Herrens komme.
Punkt nummer seks.
HERRENS ANDRE KOMME. 17.04.57.
68. Ikke bare fikk hun tak i et lys, hun fikk også tak i en feiekost og naboene kunne se støvet
som føk opp. Hun hadde en sann rengjørings time i huset, fordi hennes ektemann skulle
komme. Og om Han skulle finne henne uten denne sølvmynten, var hun en hore.
71. Hun hadde en sann storrengjøring i huset. Hun feide golvet, vasket veggene, tok vekke
alt spindelvev, hun fortsatte inntil hun hadde funnet det som hun hadde mistet.
82. Det er mann og kvinne, som er et forebilde av Kristus og Hans menighet. Og når du går til
møte, da er det mulig at dere har de beste sitteplasser i byen, dere har muligens den høyeste
kirketoren i byen, dere har muligens det beste kirkeorgel, dere går muligens best kledd, dere
synger muligens som en nattergal og dere kan ha alt dette, men dersom dere flørter med
verden da er deres kyss på Kristi kinn en Judas kyss. Da vill Han ikke ha noe med dere å
gjøre. Han ser på deres gifte ring og han oppdager at denne tavle har forflyttet seg; Han
oppdager at kjærligheten er borte, det er blitt formelt. Han oppdager at troskap er vekk.
Dere har begått ekteskapsbrudd med verden. Dere går på dans og på partis med hard rock
musikk og ser på skitne TV programmer. Dere er utro mot Kristus, og kaller ham for deres
Ektemann. Bibelen sier: ”Dere sier at: ”Jeg er rik og trenger ingen ting.” Men Han sa:
”Dere vet ikke at dere er nakne, miserabel, blind, fattig og dere vet det ikke engang.” Det er
på tide å tenne et lys og rengjøre huset. Herrens komme er nærforestående.
Punkt nummer syv.
Hvorfor er hun så iherdig i hennes søk etter den tapte sølvmynt? Hva er årsaken til at hun er så
i panikk for å ha mistet et sølv mynt?
FORFØRENDE ÅNDER. 24.07.55.
35. Sist onsdag kveld talte jeg om en kvinne som hadde mistet hennes lille plate på hennes
hode, eller hun hadde mistet en av hennes sølvmynter, og hun renset huset for å finne den før
mannen kom hjem. Vi skjønte at denne kvinne var en østerlandsk kvinne og hun var et
forebilde av menigheten. Og gifteringen skulle ikke bli båret på en finger, det ble båret på
pannen med ni sølvmynter i den. Og når en kvinne ble en hore da tok de ut en sølvmynt for å
vise folk at hun var en prostituert. Denne kvinne hadde mistet en sølvmynt, og var ikke en
hore, men hennes ektemann hadde vært på reise og hun forsøkte i all hast å finne tilbake
denne sølmynt for å sette det tilbake i hennes lille tavle, om hennes mann kom tilbake ville han
vite at hun hadde blitt tatt i hor og dette ville bety at hennes hjem går i oppløsning og så
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videre. Jeg anvendte det for en stund på menigheten, hun har mistet en mengde med
store ting, og det er på denne tid at Far kommer hjem, så vi må få opp farten for å finne dem
tilbake.
Punkt nummer åtte:
Hva er meningen med det å kalle hennes venner og naboer sammen?
BASUN FESTEN. 19.07.64.
P 108. Så fort denne Menigheten, Bruden er dratt sammen blir hun tatt opp; i mysteriet av
Den Syvende segl, eller mysteriet av den Syvende Segl opphører.
SATANS EDEN. 29.08.65.
P 18. Folk tilber satan uten å vite det, de tror at de tilber Gud. Siden vi er blitt varslet av en
profet i 2. Tessaloniker at … La oss lese det:
2 Tess 2,1 Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi gjenkomst (parousia), brødre, og vår samling
med Ham, ber vi dere.
Og når vi ser Herrens komme og vår samling med ham, slik som Gud vil samle Hans Folk til
Ham i de siste dager: samlingen av folket til Herren, ikke til Menigheten, til Herren …
samle sammen til Ham.
Punkt nummer ni:
Hvem er disse naboer og venner som hun kaller? Jeg tror at det er alle disse mennesker rund
omkring på denne jord som er blitt kalt av åndens tiende frukt som er Jesu Kristi Lære,
Læren for denne time. De er blitt kalt til bryllups måltid og de kommer fram med samme
begeistring som denne kvinne (menigheten) som har funnet det som hun trodde hun hadde
mistet. Og de gleder seg som om de også hadde mistet sine sølvmynter og hadde funnet det
igjen.
Matt 22,9-10 Gå derfor ut på hovedveiene og innby så mange som dere finner til bryllupet!
10 Så gikk tjenerne ut på hovedveiene og samlet sammen alle de fant, både onde og gode. Og
bryllupssalen ble fylt med gjester.
Luk 14,23 Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene, og overtal folket til å
komme inn, så huset mitt kan bli fullt.
Bror Branham sier i: HERRENS ANDRE KOMME. 17.04.57.
73. Hun hadde storrengjøring. Hun vasket golvet, vasket veggene, tok bort spindelvev, hun
hold på inntil hun fant det som hun hadde mistet. Og da hun hadde funnet det, kalte hun
hennes lille søster menigheter for å komme nå. Jeg bryr meg ikke om du er en Metodist,
Baptist, Pinsevenn, Presbyterianer, kom la oss glede oss sammen. Når den tiden kommer, når
menigheten finner sin broderkjærlighet, når menigheten finner sin hellige ærbarhet, når
menigheten finner sin plass i Kristus, da kaller hun på de andre medlemmer av legemet:
”Kom og gled dere sammen med oss.” Gud ønsker at vi elsker Ham.
Punkt nummer ti:
Hvorfor sammen, hva innebærer det at hun kaller sammen? Dette innebærer en enhetlig sinn,
slik som Paulus sa i 1 Kor 1,10. Nå formaner jeg dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi
navn, at dere alle fører den samme tale, og at det ikke må være splittelser blant dere, men at
dere må være fullt og helt knyttet sammen i det samme sinn og i den samme overbevisning.
Punkt nummer elleve:
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Hva innebærer denne glede/fryd i denne lignelse?
Åp 19,7-8 La oss være glade og fryde oss og gi Ham æren, for Lammets bryllup er kommet,
og Hans hustru har gjort seg rede.» 8 Og det ble gitt henne å pynte seg i fint lin, rent og
skinnende, for det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger.
Punkt nummer tolv:
Hva innebærer disse ord: ”Jeg har funnet det som jeg mistet?”
Husk at hun mistet også noe i Alpha perioden, og Alpha må bli Omega. Og hva mistet hun i
den første menighets tid? Hun mistet hennes første kjærlighet. Og slik har også Menigheten
mistet hennes første Kjærlighet. Og da Gud er kommet ned med et rop i denne time og
restaurerte for oss hennes første Kjærlighet, kunne vi ikke sitte stille og har kalt sammen
Bruden fra hele verden for å forstå hva vi vet, for å se det vi ser, for å høre det som vi hører
for å dele vår Første Kjærlighet som vi har funnet igjen.
Å LETTE PÅ TRYKKET. 18.05.62.
E-102. Vår Himmelske Far, vi kan se Herre at menigheten har mistet sin første kjærlighet.
Vi kan se at menigheten i sin helhet, ja over hele nasjonen er falt tilbake, ikke bare nasjonen
men hele verden. Vi er klar over at Du talte forrige dagen og sa: ”Så tiden er ferdig her, det
eneste stedet for å så er i de utenlandske åkrene.” Dette er en ettertanke. Å, Gud, dette er
sannelig riktig.
EN TILBAKEBLIKK OVER MENIGHETS TIDENE.
368-1. I den tidsalder hadde den sanne menighet mistet sin første kjærlighet. Denne kjærlighet
ble framstilt som kjærligheten som en brudgom og brud har når de gifter seg og de tidligere
år i sin gifte liv. Denne fullstendige kjærlighet kjølte av og Gud ble skrinlagt.
KIRKETIDSALDEREN KAPITTEL 3
77-1. Selveste navn Efesos er en merkelig sammensetning og betyr: ”siktet på,” og
”avslappet.” De store forhåpninger av denne tidsalder som hadde begynt med Åndens fylde,
Dypet av Gud,” hvor de siktet på Guds høye kall, begynte å sprike og ga plass for en mindre
våken holdning. En mindre glødende holding enn Jesus Kristus hadde, begynte å manifestere
seg selv som et forvarsel om at menigheten i framtiden ville synke til en uhyggelig dybde kalt:
”Satans dybde.” De hadde blitt avslappet og kommet på avveier. Tidsalderen var allerede i
forfall. De hadde forlat dens første kjærlighet. Dette lille frøet som ble sådd i den første
tidsalder skulle en dag vokse til en villfarelses ånd, inntil alle avskyelig fugler hadde funnet
sin soveplass på sine grener. Så harmløst for menneskelige resonering ville den lille stikling
stå frem som den nye Eva den Nye Menighet, og igjen ville hun bli forført av Satan. Den
Efesos tidsalder hadde presentert henne Guds beste mulighet, og hun seiret en stund men
begynte å slappe av, og i denne ubevoktede stund sådde satan en sæd av fullstendig
ødeleggelse i henne.
88-2 Den lidenskapelige ønske å behage Gud, den glød etter å forstå Hans Ord, den skrik
etter å nå fram til Ånden, alt dette begynner å visne bort og istedenfor at denne menighet er i
brann med Guds Ild, har de kjølnet og er blitt formelt. Det er dette som har hent der tilbake i
Efesos. De begynte å bli formelt. De hadde forlatt Gud og de døde hen og disse menneskene
brydde seg ikke så mye om hva Gud tenkte om dem da de begynte å ta hensyn til om hva
verden tenkte om dem. Det gikk på samme vis med Israel da den andre generasjon overtok.
De forlangte en konge slik som de andre nasjoner hadde. Da de gjorde det, forkastet de Gud.
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Men de gjorde det allikevel. Dette er historien om menigheten. Når de er mer opptatt med å
bli lik verden istedenfor å bli mer lik Gud da er det ikke lenge til før du ser at de slutter med å
gjøre de ting som de pleide å gjøre og begynner å gjøre ting som de ikke gjorde før. De
forandrer sine vaner og kler, deres holdning og oppførsel. De begynner å slappe av. Det er
hva Efesos betyr: avslappet – på drift.
89-1. Denne syklus om vekkelse og død feiler aldri. Alt du har å gjøre er å huske på Guds siste
kall i Ånden da menn og kvinner kledde seg som kristne, da menigheten var hele natten i bønn,
gikk til gate hjørner mens de ikke var redd for Åndens manifesteringer. De gikk bort fra de
gamle avdøde kirker og begynte å tilbe i hjemme sine eller gamle varehusene. De hadde
virkelighetspreg. Men det tok ikke lang tid før de hadde nokk med penger til å bygge fine nye
kirker. De innsatte et sangkor istedenfor å synge selv for Gud. De kledde koret i kjoler. De
organiserte en bevegelse som ble bestyrt av mannfolk. Snart begynte de å lese bøker som var
under standart. De åpnet bommen og geitene kom inn og tok over. Gledes utbruddet ble borte.
Frihet i ånden var borte. Å du og du, de hadde en formalitet, men ilden hadde sloknet og
asken var det eneste som var igjen.
89-2. Jeg nevnte for noen minutter siden at Johannes skjønte hva det var å elske Gud. Denne
store kjærlighets apostel ville sannelig ha sett det da den første menighet begynte å falle fra
denne første kjærlighet til Gud. 1 Joh 5,3 For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans
bud. (Hans Ord.) En liten avvik fra dette Ord er et steg bort fra Kristus. Folk sier at de elsker
Gud, de går til kirke, de roper og gleder seg og de synger og har en stor følelsesmessig stund.
Men om de lever i ORDET når alt tar slutt, om de vandrer i Det, lever etter det. Om de går
gjennom alt det andre og så ikke vandrer i dette Ordet da kan de si at de elsker Gud men
deres liv sier oss noe annet. Jeg lurer på om Johannes ikke så mye av dette før han døde; folk
som påstår at de elsker Gud men ikke var Hans Ord lydig. Du Efesos Menighet, noe inntreffer
med deg. Noen forsøker å ta bort eller føyer til dette Ord. Men de gjør det så umerkelig at du
ikke kan se det. De har ikke gjort noe stort slik at du kan se det. Det er skjult, og de kommer til
det ved resonering og menneskelig forståelse og det vil overta om ikke du nekter å ta det imot.
Gå tilbake til Pinse før det er for sent!
89-3 Men som regel tar folk ikke hensyn til Guds varsel. Denne vekkelses ild som er byget på
Det Hellige Ord er så vidunderlig og Åndens manifesteringer er så velsignet, at en liten
engstelse kryper inn og hvisker i ørene: ”Hvordan kan vi beskytte denne sannhet som vi har?
Hva kan vi gjøre for å se at denne vekkelse går videre?” det er når denne ”antikrist ånd”
kommer in og hvisker: ”Nå har du sannheten, pass på at det ikke går tapt. Organiser dere og
sett opp deres trosbekjennelse og det som dere tror på. Leg det alt sammen fast i en kirke
manual.” Og de gjør det. De organiserer seg selv. De føyer til Ordet. Og de dør slik som Eva
døde fordi hun la til Et feil ord. Det er Guds Ord som gir liv. Og det er ikke det vi sier om
Ordet som teller, men det som Gud har sagt teller.
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