Jesu Kristi Lignelse # 23.
Lignelse om de ti jomfruer.
Pastor Brian Kocourek.
Vi vil fortsette med vårt studium angående lignelsene, og vi vil se på lignelsen fra Matteus
25:1-13, som omhandler De Ti Jomfruer.
Jeg er sikker på at alle dere som er samlet her har lest denne lignelse og snakket om det
minst en million ganger, Men det som jeg ønsker denne formiddag er å brutte det ned for de
som er ny i Læren, spesielt for brødrene i andre land.
Matt 25,1 Da skal himmelriket være å likne med ti jomfruer, som tok lampene sine og gikk
ut for å møte brudgommen.
Punkt nummer En.
Jeg ønsker at dere legger merke noen få detaljer her. Til å begynne med sier Jesus at:
”Himmelens Kongerike er å ligne med.” Og deretter forteller Han oss lignelsen. Jeg ønsker
at dere legger merke til at Han sier er: ”å ligne med.” Og forklaringen for dette ordet å ligne
er: å illustrere ved å sammenligne. Da sier han ikke at dette er hva som foregår, men heller
sier Han: ”dette skal være på en lignende måte.” Han bruker med andre ord en illustrering
og denne illustrasjon forutsetter å gi oss en ledetråd til Himmelens Kongerike, og vi har
allerede innsett i tidligere lignelser at Himmelens Kongerike er Parousia eller Nærværet av
Kongen med Hans folk. Tiden da Menneskesønnen oppretter Hans Kongedømme.
Punkt nummer To.
Han bruker nummer ti i forbindelse med antallet Jomfruer. Nummer ti er en av de perfekte
tall og er viktig fordi det er den første decennium/tiår og dette representerer det komplette
numeriske system. Det fullstendige nummeriske system kommer til en fullstendighet.
0.1.2.3.4.5.6.7.8.9, og med nummer 10 begynner alt om igjen, fordi de første numre er 0 og
1. Begge disse er brukt i den første decennium/tiår og viser oss at flere nummer ikke blir
brukt. Nummer ti uttrykker at denne fulle syklus nå er komplett.
Grunnen til at jeg ønsker å vise dere hvor betydningsfull dette nummer ti er som Jesus brukte
her, er at Han forteller oss at dette er ende tiden, avslutningen av de jomfruene. Jeg kan si
det fordi nummer ti er brukt gjennom hele Skriften for å avbilde enden av en syklus, slik
som Gud fullførte hele syklusen for menneskeheten og den tidsperiode før syndfloden i
Noahs dager. Det som er så viktig om dette er, at Noah var den tiende slektsledd av Guds
Sønner på denne jord. 1: Adam, 2. Seth, 3. Enosj, 4. Kenan, 5. Mahalalel, 6. Jared, 7. Enok,
8. Metusalah, 9. Lamek, 10. Noa.
Gud begynte fra nytt etter Noa og da startet en ny syklus med menneskeheten helt til han
kom til Abraham, som er den tiende slektsledd fra Noa. Og hva er så viktig med dette? Gud
begynte på den tid en ny forhold med menneskeheten og lagte en pakt for å stadfeste denne
pakt. Således ser vi at Gud begynte fra nytt av og denne gangen hadde det med en Spesielt
Pakt å gjøre.
Da kan du si, hvorfor hadde han tolv stammer? Legg nå merke til at etter ørkenvandringen
var det to stammer som ble avskåret fra løftene og da var Gud tilbake til 10 igjen.
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Det finnes ti bud som inneholder alt som er nødvendig og det er ikke nødvendig med flere,
både når det gjelder antall eller forskrifter. Vi betaler tiende til Gud, og dette representerer
hele det som tilhører Gud, og viser Guds krav på alt. Da ser vi de ti plager over Egypt som
viser den totale syklus av Guds dom over en nasjon. Da ser vi at ti representerer en
fullstendig sluttføring og referer til en orden av tall som kommer til dens fulle syklus.
Når da Jesus refererer til tallet ti med hensyn til de ti jomfruer, taler Jesus om Kirkens
avslutning, og om den tiden da Brudgommen kommer for å hente en del av disse tall, fem
for å være nøyaktig og fem representerer ”NÅDE.”
Da skal himmelriket være å likne med ti jomfruer, som tok lampene sine og gikk ut for å
møte brudgommen.
Punkt nummer Tre.
Jeg ønsker at dere ser at Jesus taler om jomfruer. På det nåværende tidspunkt ser vi ingen
forskjell mellom disse jomfruer. De er alle betraktet som jomfruer som betyr at de ikke har
forurenset seg med menn, og ikke blitt befruktet ved menneskelige dogmer og
trosbekjennelser. Vi vet ifølge Markus 4:14 og Lukas 8:11 at sæd som såmannen sådde er
Guds Ord og i 1. Peter 1:23 blir oss fortalt at våre nye fødsler kommer fra uforgjengelig sæd
som er Guds Ord. Og i alle disse Skriftsteder ser vi at en sæd er brukt som et forbilde for
Guds Ord. Som er kalt en sæd fordi det inneholder liv, for å være enda mer presis; Guds Ord
inneholder Gud-Liv. Det er grunnen til at Gud har et Ord som er Hans sæd, og Djevelen har
et ord som også er en sæd. Disse er de to så menn som gikk fram for å så. Og siden disse
kvinner blir kalt for jomfruer er de et forbilde av menigheten som ikke er blitt besudlet av
menneske lagde trosbekjennelser og dogmer.
DE TI JOMFRUER. 11.12.60.
156. Legg nå merke til at begge kategorier var jomfruer. La meg nå ta dette. La oss ta disse
to her nå med engang. Dette er en jomfru og dette er en jomfru. Dette var en tåpelig jomfru
og den andre en klok jomfru, men de er begge to jomfruer. Om du nå ta dette navnet
”jomfru” og sjekker det opp, da betyr det ”Hellig, ren, helliggjort.” Ordet helliggjort
kommer fra ordet hellig som betyr ren. Samme som det hebraiske ord … Vel, dette er et
gresk ord: helliggjort betyr ren.
Det betyr da at disse 10 jomfruer som er jomfruer i Ord og mening, ikke er blitt moralsk
fordervet ved menns sæd eller lære.
Punkt nummer Fire.
Jeg ønsker at dere legger merke til at alle er i besittelse av en lampe. Vi leser i Salme
119:105: Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.
Vi ser da at disse ti jomfruer er Bibel elskende Jomfruer, og en kvinne i Bibelen er et
eksempel på menigheten. Bror Branham lærte oss det.
HVORFOR ER VI IKKE EN DENOMINASJON? 27.09.58.
31. Vel, en kvinne i Bibelen representerer ”menigheten.” Hvor mange er klar over det? Vi er
en Brud, Menigheten er en Brud.
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KONFLIKT MELLOM SATAN OG GUD. 31.05.62.
73. Ilden er en bekreftelse/stadfestelse av Lyset som kommer fra Ordet. De kloke jomfruer,
de vise jomfruer, hadde olje i sine lamper og hun skjøttet lampen sin og det tente. Hva betyr
dette? Vel, Gud er Ordet; Oljen er Ånden; og Ilden er Evangeliets Lys av dette Olje. Amen,
Gud sa det slik. Skjønner dere? Dette er karen. OK. Oljen er inn i karen, og Ilden som
brenner dette, viser at det reflekterer Lyset av det som Ordet sa. Skjønner dere? Dette er
refleksjonen. Denne kloke jomfru kunne gjøre det, men den andre, den dumme jomfru var på
utsiden, hadde ingen Olje. Og hun kunne ikke reflektere noe, bare hennes menighet og
hennes kirkesamfunn. Skjønner dere? Du sa: ”Ordet var Ånden?” Ja så sant. Gud sa: ”Min
Ord er Ånd.” Det er riktig. Den sanne Brud må bli forent ved Ordet. Husk nå, om hun er
en del av Kristus, da må hun være Kristi Ord. Om å kunne være Kristi Ord, må du være
døpt inn i Kristus. Og om du er i Kristus, da tror du Kristus, og Kristus er Ordet.
Vi ser da at disse ti jomfruer representer menigheten i sin renhet, uten menneskelagde
trosbekjennelser i blant dem. De tror bare denne Bibel.
Punkt nummer Fem.
Jeg ønsker at dere forstår at de alle sammen bare hadde en ting i sitt sinn og det var å møte
Brudgommen. Jesus omtaler ikke noe annet enn at de hadde kun øye for brudgommen.
Jesus sier ikke at de så etter en annen mann. Disse var ikke noe utro kvinner. De er rene og
ser kun etter Brudgommen.
Etter Jesus hadde talt disse innledende ord ved å la oss forstå at han har å gjøre med en
gruppe rene unge damer, og da forteller Han oss at det finnes noe som gjør at det til slutt
forårsaker en separasjon mellom disse unge damer.
Punkt nummer Seks.
Hva vi nå ønsker å undersøke er, at Jesus har delt menigheten eller denne gruppe av
jomfruer eller damer inn i to grupper. Den ene delen har Den Hellige Ånds salvelse over
karen og den andre delen har ingen Åndens salvelse over seg, og således er hennes lampe
temmelig ubrukelig for dem. La meg stoppe her for å si dette. Seks er menneskets nummer,
da ser vi at dette sjette punkt må ha noe å gjøre med den menneskelige natur. Det er grunnen
til at vi ser Jesus som deler disse ti damer i to grupper av fem.
Punkt nummer Sju.
Dette fører oss til Punkt nummer Sju.
Vi finner dette i vers 2. Her forteller Han oss: ”Og fem av dem var kloke.” Ordet som Han
brukte her var det greske ord ”phronimus” som betyr vis/klok og stammer fra rot ordet
”phren” som er beskrevet mer akkurat og betyr: å ha en forståelse, eller en dyktighet, fatte,
innse og gjøre en rett beslutning.
Og vi vet ut fra Matteus 13:10-17 og Markus 4:10-12. at det finnes en hvis gruppe av
forutbestemte mennesker som er ordinert til å vite, å forstå, og til å oppfatte.
Og vi vet, også på grunn av det som Jesus sa i disse to skriftsteder, at ingen andre enn de
forutbestemte personer er i stand til å vite og forstå Ordet. Om du ønsker å vite om du er født
på nytt eller ikke; du vet om du er født på nytt når Guds Ord kommer til Liv i deg. Paulus sa
i: Ef 2,1 Også dere gjorde Han levende, dere som var døde i deres overtredelser og synder,
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og i: Kol 2,13 Og dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne kjød, har Han gjort
levende sammen med Ham. Og Han har tilgitt dere alle overtredelsene,
Og dette er din nøkkel, sammen med Ham, om Hans Liv lever i deg og forblir i deg, da er du
levende til Hans Ord og kan se det når det skjer. Kol 3,4 Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da
skal også dere bli åpenbart sammen med Ham i herlighet.
Lyd brev til Lee Vayle. 00.95.64.
P 2. Om du bare ser det i fortiden, da finnes det ingen håp for menigheten. Menigheten må
se det i nåtid. Det er grunnen til at Gud sender Hans Profet for å manifestere, presentere det
i nåtid. Skjønner dere? Og da, etter det er forbi, da er det blitt historie.
SALVEDE I ENDETIDEN. 25.07.65.
P 158. Han sa: ”Jeg Er, sender meg.” Jeg Er, ikke Jeg var, eller Jeg skal bli. Jeg Er, er
nåtid, Ordet i nåtid. Ikke Ordet som var, Ordet som skal komme, Ordet som er nå. Skjønner
dere. For dere tak i det?
SALVEDE I ENDETIDEN. 25.07.65.
P 168. ”Fordi det er umulig for dem som engang er blitt opplyst og som ikke gikk videre
med Ordet slik som det utvikler …” De er død, ferdig.
Dette ordet vis/klok som Jesus bruker her er det greske ordet ”phronimos” som betyr å være
forstandig eller være klok på en praktisk måte. Vi ser at Han bruker samme ord i: Matt 7,2425 Derfor; hver den som hører disse Mine ord og gjør etter dem,(Det betyr å omsette i
praksis) ham vil Jeg sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på fjell. 25 Og
regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot dette huset. Men det falt
ikke, for det var grunnlagt på fjell. (Og vi vet at dette fjell er en Åpenbaring, og Paulus
forteller oss at ikke en annen fundament kan bli lagt enn det som allerede er blitt lagt og det
er Kristus.)
Og vi leser videre: 26 Men hver den som hører disse Mine ord og ikke gjør etter dem (Ikke
omsetter det i praksis), han er lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Legg
merke til at dette har ingen fundament. 27 Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden
blåste og slo mot dette huset. Og det falt. Og fallet var stort.
I denne lignelse ser vi at de vise/kloke er de som både hører og gjør det som de har hørt.
Dette er betraktet å være den kloke og praktiske ting å gjøre. Og selvfølgelig ser vi at de
uforstandige er dem som også hører, men de gjør ikke (det som er sagt.) Og fordi de ikke
utfører det som de har hørt, er de ikke betraktet å være klok eller forstandig, men dum fordi
de kunne har tatt sine tiltak og reddet sine hjem, men de gjorde det ikke og det er grunnen til
at deres hjem ble ødelagt. Å du og du, hvor mange troende i dag ser at sine egne barn tar feil
vei og går mot avgrunnen, bare fordi de ikke anvendte Tegnet. Bror Branham sa at dette ville
ikke gjøre noe som helst god om du ikke anvender, det må bli anvendt. Dette betyr at du må
ta det i bruk ellers vil det ikke være til noe nytte. Eneste forskjellen mellom De Kloke og De
Dårlige er at den ene gruppe hadde bygget på Åpenbaringen om Jesus Kristus, mens de
andre ikke hadde det. Samme Skriftens Lære blåste på begge to, de var begge underlagt
samme regn og vind. Og vannflommen (som er Jesaja 59:19) varsler oss om at: ”Når fienden
kommer inn som en flodbølge, skal Herrens Ånd løfte et banner midt i den.” Men det som
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jeg ønsker at dere legger merke til at de samme prøvelser kommer på begge de kloke og de
dårlige jomfruer, men de kloke snubler ikke under disse prøvelser når de kommer, fordi de
har en grunnvoll som er bygget på fjellet som er en åpenbaring.
Men de kloke tok olje i lampens beholder. Med andre ord: Ordet var salvet for dem, og det
utgjør et kolossal forskjell, fordi de som da har det salvede Ord har det Levende Ord, mens
for de andre er det ikke levende, bare en samling med regler og vedtekter som de må følge.
Vi ser i Jesaja 28:9-13 hva som skjer til dem som hører dette budskapet men ikke forstår
det: NIV oversettelse av: Jesaja 28:9-13: 9 Hvem skal Han lære kunnskap? Hvem skal han
få til å forstå Budskapet? Til barn som er avvendt fra melken og til de som er tatt bort fra
brystet?10 For det kommer forskrift på forskrift, forskrift på forskrift, linje på linje, linje på
linje, litt her og litt der. 11 Helt i orden da, for Gud vil tale til dette folket med utenlandske
lepper og på et annet tungemål, 12 Han som sa til dem: ”Dette er hvilestedet, la den trette
finne hvile,” og: ”Dette er stedet for harmoni.” Likevel ville de ikke høre. 13 derfor blir
HERRENS ord for dem: «Forskrift på forskrift, forskrift på forskrift, linje på linje, linje på
linje, litt her og litt der», så de skulle gå og falle baklengs, og bli skadet og fanget i en snare
og tatt til fange.
Og således ser vi da at de dumme jomfruer ikke hadde Det Salvede Guds Ord, da de ble klar
over hvor sent det var, gikk de, som ikke forstod Midnatts Kallet, og begynte å søke etter
denne salvelse, men det var for sent. Og da de innså at de ikke hadde det begynte de med
gjerninger og de forsøkte alt de kunne for å arbeide seg inn i en tilstand av salvelse, men det
var til ingen nytte. La oss lese videre og se hva som skjedde med dem.
Punkt nummer Åtte.
Matt 25,2 Fem av dem var kloke, og fem var uforstandige.
For å være i stand til å forstå dette som Jesus forteller oss her i neste vers, hvorfor disse fem
var uforstandige.
Matt 25,3 De som var uforstandige, tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg.
Her har vi skueplassen som Han bygger opp i våre sinn. Disse ti jomfruer som alle er på vei
for å møte Brudgommen med lampene i sine hender, fem av dem hadde ingen olje på
lampen for å holde lampen brennende. Derfor ble lampen eller Guds Ord ubrukelig for dem.
Dette betyr at lampen blir brukt for å lyse opp veien foran deg, slik at du ikke farer vill. Men
det må være tent ellers blir den til ingen nytte, ellers blir det bare ekstra ballast som betyr
ekstra byrder å bære som igjen betyr formalisme eller en overdreven tro på lover og
vedtekter
På samme måte er det med lampen uten olje, om Guds Ord ikke er lyst opp i våre hjerter, da
er Det til ingen nytte. Og således ser vi at disse unge damer bærer Bibelen med seg ut i
mørke uten lys. De bærer en lampe, men de kan tydeligvis ikke bruke det, eller skjønner
hvor den er for. Ellers ville de har forsikret seg at de hadde olje i den. Og hvor mange
mennesker påstår å tro Budskapet, men allikevel, fordi de ikke har olje vet de ikke hvordan
de må dra nytte av denne store Guds Lampe for oss. Og derfor vandrer de i mørke og lampen
eller Budskapet er til ingen nytte for dem, fordi de ikke vet hvordan de må bruke dem for å
se veien til Brudgom klart og tydelig.
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Og fordi de ikke vet hvordan de må tolke Sannhetens Ord rett, brenner dette lyset som de
hadde engang snart ut og de vandrer i totalt mørke, på samme vis som resten av verden. Og
sånn ser vi denne gripende scene med de ti kvinner som foregår. De er gode kvinner, de er
damer, de er jomfruer, de er ikke medlemmer av et trossamfunn. De er uberørte jomfruer.
Punkt nummer Ni.
Vi fortsetter med: Matt 25,4 Men de kloke tok olje i kannene sine sammen med lampene
sine.
Legg nå merke til betydningen av ordene som Jesus sier og hvordan Han sier dem. De kloke
tok olje i sine kanner. Dette betyr at de hadde karer som var atskilt fra Lampen. Denne kanne
eller kar symboliserer selve personen. Apostel Paulus fortalte oss i: 1 Tess 4,3-4 For dette er
Guds vilje, deres helliggjørelse, at dere skal avstå fra hor, 4 at hver av dere skal vite
hvordan han skal holde sitt egen legeme/kar* i hellighet og ære,
*”Skevos” betyr kar.
Vi skulle med andre ord vite hvordan å holde vårt kar hellig. Og kar her symboliserer vårt
legeme, din person. Og vi leser igjen i Apg 9,15 Men Herren sa til ham: "Gå, for han er et
utvalgt kar* for Meg til å bære Mitt navn fram for hedningefolk, konger og Israels barn.
Det var her da Gud talte til Ananias.
* ”Skevos” betyr kar.
Vi ser da at fem kloke tok olje i sine kanner/karer og vi vet at olje representer Den Hellige
Ånd eller Guds Salvelse. 1 Sam 16,13 Da tok Samuel oljehornet og salvet ham midt iblant
hans brødre. Fra den dagen av kom Herrens Ånd over David og var over ham i tiden som
fulgte.
La meg videre vise dere at oljen ikke bare symboliserer Den Hellige Ånd i den troende, men
det er også en evne som blir gitt av Den Hellige Ånd til den troende for å vite og forstå Guds
Ord, salvelsen er gitt til dette formål, å vise fram Guds Lys, på samme måte som oljen i
lampen er, for å vise fram lys fra lampen.
Vi leser i: 1 Joh 2,20-22 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alt.
Da gjør Johannes det klart når han sier:
21 Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner
den, og fordi dere vet at ingen løgn er av sannheten.
Legg nå merke til hvor detaljert Johannes blir her med hensyn til hva denne salvelsen
kommer til å gjøre for dere, og også hva mangelen kommer til inneholde.
22 Hvem er løgneren uten den som fornekter at Jesus er Kristus?(Den Salvede)
Legg nå merke til hvor detaljert Johannes blir med hensyn til hva denne løgn er.
Han er Antikristen, han som fornekter Faderen og Sønnen.
Husk at ordet og er en forbindelse som føyer to ting sammen.
2 Joh 1,9 Hver den som begår overtredelser,(overtreder en ytre grense) og som ikke blir i
Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen.
Johannes er meget bestemt om hva denne antikrist ånd er. Johannes gjør det enda klarere på
hva han peker på når han sier: 1 Joh 2,23 Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke
Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen.
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Når du fornekter at Jesus er Guds Sønn da gjør du Ham til Gud og da har du to Guder. Og
videre om du fornekter at Han er Guds Sønn, forklar da hvordan Han kan være en Far? En
far har i det minste et barn ellers er han ikke en far. Og uten en Sønn er Gud bare en Gud,
men Han kunne ikke være en Far. Og ved å si at Jesus er sin egen Far fornekter man at Han
er en Sønn, og således fornekter man at Gud er en far og da ser du hvor det fører hen?
Forvirring!
Og Johannes sier om du ikke har sønnen har du ikke Faderen, men når du anerkjenner
sønnen da erkjenner du ved definisjon også Faderen. Legg merke til det Han sier: Hver den
som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. (og ordet har her er det greske ord for ekko)
Den som bekjenner Sønnen, har (ekkoer eller reflekterer) også Faderen. Å du og du hvor
god passer Skriften sammen.
Rom 8,29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også forutbestemt til å bli
likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den førstefødte blant mange brødre.
Og Ordet likedannet ”summorphos,” er ikke det samme ord som ble brukt i Rom 12:2 hor
Han fortalte oss: ”ikke bli likedannet ”suschêmatizô” med denne verden.”
[G4832 summorphos, soom-mor-fos'; from sun (G4862) and morphê (G3444); jointly
formed, i. e. (figuratively) similar:- conformed to, fashioned like unto.
G3339 metamorphoô, met-am-or-fo'-o; from meta (G3326) and morphoô (G3445); to
transform (literally or figuratively "metamorphose"):- change, transfigure, transform.
Petrus.]
Og om vi må bli likedannet med Hans førstefødte Sønns bilde, hva slags bilde er det?
Fil 3,20-21 Men vårt borgerskap er i himmelen, og derfra venter vi også stadig på
Frelseren, Herren Jesus Kristus. 21 Han skal forvandle vårt forgjengelighetslegeme så det
blir likedannet med Hans herlighetslegeme. Det skal Han gjøre ved den kraft som gjør
Ham i stand til å underordne alle ting under Seg Selv.
Vi skal da ha et herliggjort legeme, på samme vis som vår eldste bror mottok Hans
herliggjorte legemet.
Vi må komme oss videre, dette tar for lang tid.
Matt 25,5 Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle inn og sovnet.
Vel, vi kunne bruke en god stund på dette, men vi vet at i løpet av menighetstidene var
menigheten i en slags søvn tilstand, det var i de mørke tidsalder da Guds Ord lå slumrende.
Men legg nå merke til neste vers hvor spesiell denne tiden er som Jesus kommer med i
denne lignelse. Han forteller oss at det er nesten slutt på dagen, som antyder tidens ende. Det
er nesten midtnatt.
Vi har avsluttet ni poeng så langt og vi nærmere oss nummer ti.
Punkt nummer Ti.
Hva betyr TI? Dette representerer en fullstendig sirkel, at hele fasen er fullført nå. Og hva
ser vi her som poeng nummer ti?
Matt 25,6 Men ved midnatt lød det et rop: Se, brudgommen kommer*. Gå ut og møt ham!
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*erchomai betyr: komme bort, komme etter, komme forbi, komme fram, komme inn,
komme over, komme tilbake, komme ut, nå fram, gå fram, gå ut, etc.
6. Men ved midnatt lød det et rop: ved dagens avslutning, når det ikke finnes tid lenger da er
det midtnatt … ser vi ikke det samme i Åp 10,6 og sverget ved Ham som lever i all evighet,
Han som skapte himmelen og alt det som er i den, jorden og alt det som er på den, og havet
og alt det som er i det, og sa at det ikke lenger skulle være noen tid?
Punkt nummer elleve.
Elleve er skrevet som 11 som betyr 1+1 som er lik 2 og dette er det samme tal som Br.
Branham ble født under. Hans tall ved fødsel er 2. Hans fødsels dato er: 06 04 1909. Til
sammen blir det 6+4+1 er 11. Ni, null og ni blir ikke brukt. Man ser at hans tall er 11 som
også er to fordi ni ikke blir tatt med. Og husk på midtnatt ropet som foregår. Jeg ønsker at
dere legger merke til at de alle hørte midtnatts rop, ikke sant? Da må den være ganske
kraftig. Den måtte være ganske høy. Og ordet rop her betyr å tale ganske høyt eller med en
skrikende stemme som blir kalt en rop. Vi kan derfor si at alle jomfruer, både de kloke og de
dårlige hørte denne ”Midtnatts Rop:” Og hva var Ropet? Se, brudgommen kommer. Han er
på vei … Og hvem var det som står der og banker på døren?
Åp 3,20 Se, Jeg står for døren og banker. Og:
Jak 5,9. Se, Dommeren står for døren!
Vi ser det samme i Åpenbaringen kapittel 10 hvor det samme rot ord blir brukt for å uttrykke
denne store Rop i Åp 10,3 og så ropte han med høy røst, som når en løve brøler. Da han
hadde ropt, talte de sju tordener med sine røster.
I vers én kommer Herren selv ned, og i vers 3 ropte Han med høy røst (som er et rop) som
når en løve brøler. Da han hadde ropt, talte de sju tordener med sine røster. Og vi vet at
Herrens Røst er lik en løve og dette symboliserer en profetisk røst, eller en profets røst. Det
er Gud som taler gjennom Hans Profet slik som vi ser i: Am. 3,8-7 For Herren Gud gjør
ingen ting uten at Han åpenbarer Sitt hemmelige råd for Sine tjenere, profetene. 8 Løven
brøler!( piper ikke, men brøler) Hvem må ikke da frykte? Herren Gud taler! Hvem må ikke
da profetere?
Ser du at profeten ikke kunne noe for det, han måtte
SALVEDE I ENDETIDEN. 25.07.65.
269. Jeg ønsker at dere skal vite at dette er pålitelig. Og dere som lytter til dette bandet, kan
muligens tenke at jeg prøver å si det om meg selv, at jeg satte dette Budskap sammen på
egen hånd. Jeg har ikke noe mer med det å gjøre enn ingenting, jeg er ikke noe mer enn
bare en røst. Min røst er til og med imot min bedre dom… Jeg ønsket å være en
fangstmann. Men det er Min Faders vilje som jeg erklærer å gjøre, og har bestemt meg. Det
var ikke meg som kom ned elven; jeg bare stod der da Han kom til syne. Det er ikke jeg som
utfører disse ting og forutsier disse ting som inntreffer så perfekt; Jeg er bare så nær når
Han gjør det. Jeg er bare en stemme som Han bruker å tale gjennom. Det var ikke det som
jeg visste; det var bare det som jeg overga meg selv til, det Han talte gjennom. Det er ikke
meg. Det er ikke jeg som er den sjuende engel, å nei og atter nei. Det var en manifestering
av Menneskesønnen. Det var ikke engelen, hans Budskap; det er hemmeligheten som Gud
åpenbarte. Det er ikke en mann, det er Gud. Engelen var ikke Menneskesønnen, han var en
budbærer fra Menneskesønnen. Menneskesønnen er Kristus. Det er av Han dere lever. Dere
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får ikke mat av et menneske. Et menneske ord slår feil, men dere livnærer dere på det
usvikelig Ord Legeme av Menneskesønnen.
Det var ikke annerledes med Johannes Døperen. Han sa de samme ord da han beskrev det
som foregikk i hans tjeneste. Sa ikke Johannes i: Joh 1,23: ”Jeg er røsten av en som roper i
ødemarken: Gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja har sagt.” Da har vi Gud den samme
i går, i dag og i alle evigheter. Gud forandrer Seg ikke. Ikke se på karen, du må se på Gud
som bruker denne karen. Du må ikke tilbe karen. Denne karen er ikke Gud, det er bare en
maske som Gud bruker å arbeide igjennom og for å uttrykke Seg Selv igjennom. Man tilber
ikke den brennende busken, du tilber ikke Ildstøtten eller skyen, eller klippen som fulgte
dem i ørken men likevel var disse ting Kristus? Ikke mannen, men de var salvet. Kristus
betyr salvelse. Og Gud salvet disse ting med Hans Nærvær, men det gjør disse ting ikke til
Gud. Ikke mer enn jorden er Gud, og likevel kom Gud ned med Hans Nærvær og salvet
jorden med Hans Nærvær. Og treerne skal klappe i sine hender, etc.
Ikke må vi komme fra vår emne, men legg merke til hva denne midtnatts rop var: Matt 25,6
Men ved midnatt lød det et rop: Se, brudgommen kommer. Gå ut og møt ham!
Legg nå merke til hva ropet var … Ikke se, brudgommen er her, men dette ordet ”kommer,”
er ordet ”erchomai,” som betyr er i komminga, ikke som parousia som betyr at en allerede er
her. Nei, denne midtnatts rop taler om Brudegommens KOMME. Om det så omtaler
Brudegommens komme, da er Han ikke her enda på den tiden. Hvem kommer så med denne
midtnatts rop? Ganske sikkert ikke brudgommen, men en annen erklærer hans snarlige
ankomst. Og når en Konge kalte inn for en bryllup, da var det Han som kalte, det var Han,
Kongen som kom med denne Rop. Og bror Branham sa i:
GUDDOMMELIG HELBREDELSE. 19.12.54
283. Jeg er så lykkelig å vite at Gud er i vår midte; Kongens Rop er her, …
HVORFOR FRA EN SANN PROFET. 19.01.63.
E-66. Det fantes en Konges Rop i leiren. Gud var med dem.
HØR HAM. 25.01.57.
E-78. Å Gud som vi elsker Deg. Hvordan vi tilber Deg. Du er i vår midte. Kongens Rop er
her. Den store Jehova.
FORENT UNDER ET HODE. 26.03.58.
E-50 Jeg tror at Hans Nærvær er her. Kongen, ja det finnes en Rop av Kongen.
BESLUTNINGENS TID. 18.04. 59.
E-44 Men hva var det som han mislyktes i å se? Han lyktes ikke i å høre Kongens Rop som
fantes i leiren der borte. De hadde en slått fjell. De hadde Ildstøtten, et overnaturlig tegn. De
mislyktes i å se det. Det er dette som er i veien med verden i dag, de mislykkes i å se Det.
FORDØMMELSE VED REPRESENTASJON. 13.11.60.
35-2 Og vi tror at det må komme en menighet i disse siste dager som vil motta både tidlig og
sen regn. Det vil være sprett utover verden i denne Laodikanske Tidsalder. Det vill være en
menighet som er kalt tilbake til den originale tro i Gud. Det vill være en menighet hvor Jesus
vandrer i midten, og manifesterer Seg Selv. Kongens Rop vill være der inne.
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Jesus Guds Sønn er på vei ned fra himmelen.
Gud Jesus og Menigheten er her på jorden.
------------------------------------------------------------------------------------------------Punkt nummer tolv.
Matt 25,6 Men ved midnatt lød det et rop: Se, brudgommen kommer. Gå ut og møt ham!
Jeg vet at oversettelsen er: Se, brudgommen kommer. Dette er en feil oversettelse, originalen
sier: ”Se, Brudgommen, gå ut for å møte Ham.”
(Jeg har søkt dette opp i Bible Works Greek lXX/BNT. Her står:
Matthew 25:6 me,shj de. nukto.j kraugh. ge,gonen\ ivdou. o` numfi,oj(
evxe,rcesqe eivj avpa,nthsin Îauvtou/ÐÅ

Her er den ordrette oversettelse:
de.
Matthew 25:6 me,shj

nukto.j

kraugh.

ge,gonen

ivdou.

o` numfi,oj

Matthew 25:6 I Midten og natt
evxe,rcesqe

kom ut
Petrus.)

eivj

inn en møte

en rop å være: ”Se

avpa,nthsin

Brudgommen

Îauvtou/ÐÅ

[han selv.]”

Ser dere, Budskapet er alltid ’kom ut’, ikke gå ut, fordi han som forkynner Budskapet er ikke
på innsiden med dere, men Han er på utsiden og sier; ”Kom ut fra dem og separer dere fra
dem.” Hvem sier dette? Herren! Hvem sier da; ”Kom ut for å møte min Sønn?” Kongen selv
sagt. Det er Han som inviterer dere til bryllupet. Det er Han som forbereder dette store
aftensmåltid. Det er Han som er på utsiden og kaller dere ut, vi ser at i: Åp 3,20 Se, Jeg står
for døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og
holde måltid med ham, og han med Meg.
Her ser vi at det er Ordet som kaller oss ut. Jesus sa oss i Johannes 12:48 at Ordet vill
dømme oss i de siste dager, hvem er da så denne dommeren som står foran døren i Jakob
5:9? Det er Ordet.
Legg også merke til: 2 Kor 6,17-18 Derfor: Kom ut fra dem og vær atskilt, sier Herren. Rør
ikke det som er urent, så skal Jeg ta imot dere. 18 Og Jeg vil være Far for dere, og dere skal
være Mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige.
Vi ser det samme i Åp 18,4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: "Kom ut fra
henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få
noen av hennes plager.
Han er den samme og forandrer seg ikke. Gud sa: ”Jeg Er den Jeg Er, og dersom Han ikke
forandrer seg, da er det slik at hver gang vi ser at Skriften tilkjennegir ’Kom ut’ da vet vi at
det er Faderen som kaller ut til Brudgommens Bryllup.
Legg nå merke til neste vers, etter dette store ropet, Kongens Rop, hadde gått ut.
Punkt nummer tretten.
Nummer tretten er tallet for De Forente Stater av Nord Amerika. Vi har dessverre ikke tid til
å gå inn i dette, jeg har allerede talt over dette emne, det er grunnen til at vi slår det over.
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Men legg merke til det som vi leser i Matt 25,7 Da stod alle jomfruene opp og stelte i stand
lampene sine.
Legg også merke til at dette er vers syv og det er fra Matteus 25 som er 2+5 er 7. Vi har da
en doble bekreftelse for tallet syv som står her for avslutning. I den syvende tidsalder er det
tid for å trimme lampene.
Vi må huske på at lampen er Guds Ord. Hva slags betydning har, ’Å trimme lampen?’ Legg
nå merke til da de alle begynte å trimme lampene sine, som jeg tror betyr å granske Guds
Ord for å få kjennskap til hva slags betydning denne Midtnatts Rop har, det er her at den
ekte forskjellen mellom dem kommer til syne. De vise hadde gjort seg rede, mens de dårlige
oppdaget at de ikke hadde olje og vi vet at i Skriften betyr olje alltid Guds Ånd, Den Hellige
Ånd. Og det er dette som er forskjellen mellom dem. Og dette er også grunnen til hvorfor de
vise visste hvem det var som banket på døren og de dårlige skjønte det ikke. Jeg tror også at
de vise har en forståelse for Toppsteinens tilbakekomst med rop av Nåde, nåde til dere. Dette
fordi de dårlige ikke var klar over denne nåde. Da de gransket Skriften så de antakelig noe i
det som de måtte gjøre for dem selv, mens de vise, mens de trimmet sine lamper, så Skriften
som sa: ”Luk 1,17 Han skal også gå foran Ham i Elias ånd og kraft, for å vende fedrenes
hjerter til barna og de ulydige til de rettferdiges visdom, for å gjøre rede et forberedt folk
for Herren."
Og også: Fil 1,6 Og jeg er helt overbevist om dette, at Han som har begynt den gode
gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.
Og videre andre Skriftsteder som lar oss vite hvordan vi skulle møte Ham. Og således gikk
de vise ut mot Ham mens de dårlige begynte med sine arbeids programmer.
Matt 25,8 Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av oljen deres, for lampene våre
slokner.
Legg nå merke til at deres lamper var sloknet. Det betyr at de var tent engang. Dette betyr at
deres veker var i kontakt med olje engang. Men ikke nå lenger, fordi oljen var brent opp.
Salvelsen hadde forlatt dem. Veke må være i kontakt med olje, (Ånden) da blir det mulig å
tenne det for å få lys. Men dere som tror budskapet, dere som hører dette budskapet, dere vil
lese det som Paulus sier i: Gal 5,7 Dere løp godt. Hvem hindret dere da fra å lyde
sannheten?
Matt 25,9 Men de kloke svarte og sa: Nei, gjør vi det, ville det ikke bli nok både til oss og
dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.
Vi har flere enn noensinne som selger budskapet og du kan få den så billig at om du ikke har
hele boksamlingen da viser det seg at det er noe annet som du har prioritert enn Guds Ord.
Matt 25,10 Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede gikk
inn med ham til bryllupet. Og døren ble stengt.
Legg nå merke til hva det siste er som hender før Brudgommen kommer, det er at de dårlige
jomfruer er opptatt med en kjøpefest. Og hva handler all den bråk i dette budskapet om i
dag? Er ikke det om hvem som har retten til å selge Budskapet? Ser dere hvor langt vi er
kommet? Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede gikk
inn med ham til bryllupet. Og døren ble stengt.
DEN UVENTEDE BORTRYKKELSEN AV MENIGHETEN. 12.10.58.
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E 35. De var rede for å møte Ham, men noen av dem gikk tom for olje. La det ikke hente
dere. Hold oljen i lampen. Olje er Den hellige Ånd. La Den aldri gå fra dere. Når dere føler
at din kjærlighet dør ut, din oppriktighet for Kristus og for saken, gå da fort til Ham Som
har Fontenen med Olje og kjøp for deg selv en ny fylde av Den Hellige Ånd.
LIVETS BOK HOS LAMMET. 03.06.56.
E-28 028. Noah er et forebilde av de som ble båret over slik som de sovende jomfruer. Men
Enok ble forvandlet rett før trengselen slå til. Og Enok ble tatt opp, og ble ikke funnet, fordi
Gud tok ham opp, som symboliserer menighetens bortrykkelse. Og Noa observerte ham. Da
han så at Enok gikk, viste han at det var på tide å gå i arken, for å bli båret over trengselen.
Bibelen sa at det fantes ti jomfruer som gikk ut for å møte brudgommen og fem var kloke og
fem var dumme. Men alle var jomfruer, hvert eneste en. Men fem var kloke. Og samtlige
hadde olje i sine lamper. Og de gikk ut for å møte brudgommen, og brudgommen kom. De
som hadde olje gikk in. Se, forvandlingen, de gikk in med Brudgommen. Men de som ble
igjen ønsket like mye å komme inn enn de som gikk inn, de banket på døren av arken.
”Noa la oss komme inn.” Men Gud hadde stengt døren. Det gikk ikke, min venn, en av
disse dager gir Gud deg din siste kall, da blir døren steng. Nådestolen blir domsstolen. Ikke
blir igjen. Kom deg in nå mens du enda kan. Ikke bry deg om hva verden sier. Kom i Kristus,
Fordi de som er i Kristus tar Gud med seg. Skjønner dere?
Jeg ønsker at dere legger merke til noe her. Mens de andre som ble betraktet som dum, gikk
ut for å se etter noe salvelse for å forsøke å forstå denne Midtnatts Rop, gikk de andre inn til
bryllupet inn til Brudgommens Nærvær, som det står skrevet. De gikk inn med Ham.
Matt 25,11 Etterpå kom også de andre jomfruene og sa: Herre, Herre, lukk opp for oss!
Etterpå realiserte de andre hvem det var som hadde banket på døren, og hvem det var som
var Tilstede, men da var det for sent, de gikk glipp av det fordi de ikke var rede. Ordet var
ikke salvet for dem, og de gikk glipp av Åpenbaringen om Jesus Kristus. De ble latt tilbake
for trengselstiden.
Matt 25,12 Men han svarte og sa: Sannelig sier Jeg dere: Jeg kjenner dere ikke.
Dette ordet her i gresk som betyr å være fullstendig klar over, men da i den sammenheng
som Jesus bruker den her, dette skulle antyde at Han sier: ”Jeg hadde aldri hadde en
fullkommen forhold med dere.”
(Dr. Hoyer fra Wheaton Illinois, som engang ble regnet som den største U.S. student i gresk
sa: ”Jeg kjente dere engang som min hustru, men jeg kjenner dere ikke lengre som min
hustru.” Med andre ord, vi gjorde aldri vår forhold fullkommen, og det er grunnen til at jeg
egentlig aldri har kjent dere i en ekteskapelig betydning av ordet.
Tilslutt hører vi at Jesus kommer med noen advarende ord angående denne lignelse og hva
det betyr i Matt 25,13 Våk derfor! For dere kjenner verken dagen eller timen for
Menneskesønnens komme.
Og ordet våk her betyr å holde en vaktsomt øye, eller en åndelig oppmerksomhet for
Menneskesønnens Nærvær
Og husk, om dette midtnatts rop eller skrik fortsatt er en hemmelighet til deg da er det ikke
åpenbart til deg, og så lenge det ikke er åpenbart til deg da tilhører det ikke deg. Vi leser i 5
Mos 29,29 De skjulte ting tilhører Herren vår Gud, men de som er åpenbart, tilhører oss og
våre barn til evig tid, for at vi skal gjøre etter alle ordene i denne loven.
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Legg merke til hva Bror Branham sa: "Når du virkelig er døpt med Den Hellige Ånd, da er
Budskapet ikke lenger et mysterium for deg, det er ikke lengre en hemmelighet for deg, du
vet det!” Alt sammen er lyst opp for deg. Jeg tror ikke det er nødvendig at du må ha en som
tar deg til sides og forteller deg om at du må betale tienden, eller at du trenger til å møte opp
i kirken, du er bare der når dørene åpner, fordi det er realistisk for deg, og fordi du elsker
Ham så mye at du kan ikke få nokk av Ham. Og fordi du virkelig er du sulten og tørst ønsker
du å få så mye som mulig av Ham. Du trenger ikke at noen holder deg i hendene som en
baby som trenger tilsyn, fordi du er rede til å leve, dø, synke eller drukne, eller hva det enn
er nødvendig, for Hans Ord Skyld. Dere skjønner at det er dette som Den Nye Fødsel dreier
seg om. Det er ikke bare til for en felleskap. Det er å være født på nytt som et nytt menneske,
en ny skapelse i Kristus Jesus. Det gamle er opphørt og alt er blitt nytt. Du lever ikke lengre
for jobben din, du lever ikke lengre for din ferie, du lever ikke lengre for din nye bil slik som
resten av verden gjør. Du lever fordi Kristus lever i deg. Du har ikke lengre lengsel etter
verdens ting lenger. Jeg sier ikke at noen av disse ting ikke er fint å ha, men de kan ikke
virkelig tilfredsstille deg. Det finnes kun en ting som er tilfredsstillende og det er å kjenne
Ham.
Og hva er beviset at Han har fult deg med Hans Ånd, at du er blitt døpt med Den Levende
Guds Ånd? ”Når du virkelig er døpt med Den Hellige Ånd, da er Budskapet ikke lenger et
mysterium for deg, det er ikke lengre en hemmelighet for deg, du vet det!” ”Alt sammen er
lyst opp for deg.” Og når det ikke lengre er et mysterium for deg, da er det blitt åpenbart for
deg. Og om det er blitt åpenbart for deg, da hører det deg til. Du er eieren av det slik som vi
leser i: 5 Mos 29,29 De skjulte ting tilhører Herren vår Gud, men de som er åpenbart,
tilhører oss og våre barn til evig tid, for at vi skal gjøre etter alle ordene i denne loven.
SPØRSMÅL OG SVAR. 23-08-64.
306. Blir noen av de dårlige jomfruer frelst etter at bruden er blitt tatt opp eller går de alle
sammen fortapt?
Nei. Dere skjønner at alt vil være ferdig for Hedning menighets kirke når Bruden er blitt tatt
fra denne jord. Guds Ånd forlater denne jord: Åp 22,11 Den som gjør urett, la ham fortsatt
gjøre urett! Den som er uren, la ham fortsatt være uren! Den som er rettferdig, la ham
fortsatt være rettferdig! Den som er hellig, la ham fortsatt være hellig!" Med andre ord
helligdommen, der hvor sakføreren står for å tale vår sak, blir røykfylt. Kristus forlater
helligdommen; Hans dager for å gjøre mellommanns tjeneste er forbi. Bortrykkelsen
kommer, Han forlater helligdommen, går fram for å ta Forløsningens bok og gjør krav på
alt som Han har forløst. Det finnes ikke lengre noen mellommanns tjeneste. Hvor mange
forstår det? Jeg talte om det i Seglene eller en av de … Ja, Seglene, jeg tror det var da
Kristus kommer fram for å kreve Hans gjenløste, bare et øyeblikk. Blir noen av de dårlige
jomfruer frelst? Nei. Hva enn som skjer, skjer nå. Etter denne stund er de i en tilstand …
Hun er nødt til å gå gjennom trengsels tiden. Og grunnen til det er fordi hun har forkastet
forsoningen i sin helhet. Hun er en troende en bekjennende Kristen, men hun må
gjennom den store trengsel.
La oss bøye våre hoder i bønn. Kjære Far vi sannelig tror alt det Du har åpenbart til oss i
disse dager ved Din Hellige Ånd som arbeider gjennom din profet, men vi alle sammen
kommer til kort av Guds Herlighet. Hjelp oss Herre med å legge vekk våre egne tanker og
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våre egne ønsker og rens oss med isop, og gjør oss ren ved Ordets Vann og helbred oss fordi
da er vi helbredet. Velsign oss og vi skal bli velsignet. Rens oss og vi skal bli renset, og ful
oss og vi skal bli fult. Fordi vi ber i navnet til din lydige Sønn, vår Herre Jesus Kristus.
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