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BORTRYKKELSEN #7.
Kronologi
Som en tyv om natten
16. oktober 1983.
Skal vi be: Himmelske Far, vi er meget glade for å være i ditt hus, som Du har gitt oss til
tilbedelse. Vi er takknemlige, Herre, for enhver påvirkning av Din Ånd, enhver forståelse som
Du gir oss. Og vi er så takknemlige for det. Herre, vi kan ikke prise deg nok for det. Vi ber Deg
bare om at Du forblir med oss her, at Du vil mate våre sjeler med Livets Brød; at Du bryter dette
Ordet for oss slik at vi kan forstå Sannheten som setter oss fri, fri fra synd, fra skyld, fra frykt, fra
skam, alle disse saker, Herre, fordi Du er her for å gjøre det. Vi vet at vi bokstavelig går over fra
død til evig liv. Vi tviler ikke på det fordi vi har sett oppfyllelsen av Skriften for denne tid med
våre egne øyne. Vi priser og ærer Deg. I Jesus Navn. Amen. Vær så god og sitt.
§1.
Denne formiddag ønsker jeg å fortsette med dette studiet angående Bortrykkelsen, slik vi
har gjort det en stund nå. Vi skal berøre noen iøynefallende punkter vedrørende dette og forsøke å
sette inn noen Skriftsteder som er vanskelig å forstå muligens, når vi har å gjøre med dette emnet.
Vi vet selvfølgelig at ordet ”Bortrykkelse” ikke finnes i Bibelen. Det er et foreldet ord, det betyr:
’å bli fanget og tatt bort’, eller ’å bli båret bort.’ Begge betyr det samme og vi bruker det ikke
lenger. Vi synger lovsanger om Bortrykkelsen som tyder på at mennesker blir tatt bort i en mer
åndelig sfære lik den som de har opplevd på møter eller sangtjenester.
§2.
Dog er Bortrykkelsen, som vi kaller den, en overordnet lære i Det Nye Testamentet. Og
du finner det formulert i klare ord eller ført fram eller forkynt i 1Tess. 4:13-16:
13 Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende, brødre, om dem som har sovnet inn*, så dere
ikke sørger som de andre som ikke har noe håp.
14 For dersom vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud føre dem som er sovnet inn i
Jesus, sammen med Ham*.
15 For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens
gjenkomst, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er innsovnet*.
16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra
himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først.
17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte
Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren.
Dette er nå læren om Bortrykkelsen, som er å bli tatt bort eller tatt opp.
§3.
Dette er nå uten tvil basert på løftet som Jesus ga til hans disipler der tilbake Johannes 14.
vi bruker de første fire vers:
Joh. 14:1-4
1 "La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud og tro på Meg!
2 I Min Fars hus er det mange rom*. Hvis ikke, ville Jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i
stand et sted for dere.
3 Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg.
For der Jeg er, der skal også dere være.
4 Dere vet hvor Jeg går, og dere kjenner veien."
Det er meget klart nå at Bortrykkelsen her er begynnelsen til oppfyllelsen av dette løfte, som sier
at: ”Jeg skal komme igjen og ta dere til Meg.” Og dere legger merke til at mottakelsen er oppe i
atmosfæren der hvor de hellige bokstavelig stiger opp til for å møte Ham for å gå til
Bryllupsmåltidet. Og kommer da bokstavelig talt tilbake til jorden igjen med Ham. Og fra
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Bortrykkelsen av er der selvfølgelig ingen stans i å være virkelig sammen med Ham i Hans
glorifiserte legeme og også de som døde i troen og de som levde i troen har også glorifiserte
legemer.
§.4
Etter å har funnet dette i 1.Tess. legger vi også merke til at dette løfte om Bortrykkelsen
følger etter, eller kommer etter den første Bortrykkelsen, og de som lever på denne timen og de
som kommer ut av jorden – det er her snakk om legemer som kommer ut av jorden ved denne
tiden – de skal begge bli løftet opp for å møte Herren i luften. La oss repetere det igjen, slik at vi
er sikker på at vi har fått det rett. Paulus snakker nå i 1.Tess. 4:13 og videre:
13 Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende, brødre, om dem som har sovnet inn, så dere ikke
sørger som de andre som ikke har noe håp.
Dere legger nå merke til at Menigheten der i den tiden var i villfarelse med hensyn til denne lære.
De forstod ikke Bortrykkelsen. De skjønte ikke hva som ville skje med de levende. De skjønte
ikke hva som skulle skje dem begge. De skjønte noe av det. De hadde noe informasjon. Men den
informasjon som Paulus opprinnelig gav dem, var tydeligvis forvrengt og fordervet på den måten
slik at Paulus måtte komme tilbake og korrigere det.
Det finnes en bok som er skrevet til Tessalonikerne, som vi ikke er i besittelse av og som
tydeligvis ikke er nødvendig heller ifølge Gud, fordi om det hadde vært nødvendig for oss hadde
vi vært i besittelse av den. Og siden dette setter forståelsen i rett skikk om hva som er nødvendig,
trenger vi i grunnen ikke den andre boken.
§5.
Han sier her nå angående de levende og de døde… Der er noe de levende trenger å vite
med hensyn til seg selv og med hensyn til de døde som kommer til syne på jorden. Han sier nå:
14 For dersom vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud føre dem som er sovnet inn i
Jesus, sammen med Ham*.
Med andre ord, det finnes et bokstavelig løfte til de sanne troende – det er den troende som har
den avgjørende åpenbaring om hvem som har sannheten, hvem som har virkeligheten om Kristus.
Han sa: ”Gud er forpliktet til å frambringe dem på samme vis som Han frambrakte Jesus.” Og
husk Jesus sa: ”Ta på meg og se. En ånd har ikke kjøtt og bein.” Han sa ikke: ”Kjøtt og blod.”
Han sa: ”Kjøtt og bein.”
§6.
Og videre sa Paulus i 1.Kor. 15 vedrørende samme emne’:
15. Jeg viste dere en hemmelighet, vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle sammen bli
forvandlet.
Hvorfor? ”Kjøtt og blod kan ikke arve Guds Rike.” Men det sier ikke at kjøtt og bein ikke kan
arve Det. Og husk, da Jesus var på jorden spiste han honningkake og brød og som Bror Branham
sa: ”En fiske hamburger.” Fordi der var fisk som var stekt på kull.
Dette fører oss til et eiendommelig spørsmål: ”Hva kommer du til å spise i tusenårsriket?” Ikke
bekymre deg, bare kom dit. Bare kom dit. Du vet når jeg hører om en bra restaurant, da bekymrer
jeg meg ikke. Vel, jeg gjør det på en måte angående hva jeg skal spise, men spenningen i å vite at
jeg går til en bra restaurant og spise noe av deres goder er nok. Vel ok. Det er på samme måte
her; det finnes mange løfter med hensyn til å spise og drikke i tusenårsriket. Kom dit og ta del i
det. Gå til Bryllupsmåltidet. Vær sikkert på at du klarer deg. Skjønner? OK.
§7.
Gud frembringer/skaper dem i den samme støpning* som Jesus, som var Guds Sønn,
Guds egen Sønn som døde og stod opp igjen.
*Det engelske ordet ”mold” er brukt her som kan bety: type, støpning, legning, preg, karakter.
Han sier her nå i 1. Tess. 4:15
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15 For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens
gjenkomst, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er innsovnet. Dette er SÅ SIER
HERREN – hva Gud selv sa gjennom en profet.
Med andre ord, som Bror Branham sa så presist og som er så sant: ”Hva gjør det om du dør eller
om du står her, så lenge du klarer det?” Skjønner? Noen kan si: ”Vel, dersom jeg står her, er dette
noe som aldri før har skjedd, og det vil aldri skje igjen så langt vi vet, at en gruppe med
mennesker som bare levde et vanlig liv dag for dag, som arbeide, spiste og sov, og disse blir
forandret til udødelighet”
Du kan si: ”Vel, det gjør oss til noe spesielt.”
Det beste du kan si om det er dette: at du tilhører de Sanne Utvalgte, og at du ikke blir lurt. La oss
se det i øynene: de som ikke var i den posisjon og som døde, ble heller ikke lurt. Hvor lur er du?
Glem det; glem det. Bare fryd deg i Herren, og vær glad at du er én av de utvalgte.
§8.
1. Tess. 4:16
16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra
himmelen.
Legg nå merke til hva denne nedstigningen er og husk at denne nedstigningen er til de som lever.
Skjønner? Det er til de som lever. Og samtidig er det noe som foregår for de døde; og deretter
foregår det iblant de levende og de døde, som begge er herliggjort og iført udødelighet og de blir
tatt opp i luften. Se nå hva Det sier:
16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra
himmelen.
§9.
Dette greske ord for rop er ”keleuma” som er en militær befaling. La oss nå holde et øye
med det. Josva var den øverste militære leder i kjøtt som var i ferd med å lede Israel inn i det
Lovede Landet, da han plutselig så en Engel foran seg, som var Gud i en engels form, og gamle
Josva gikk over de besatte områder og sa: ”Hvem er du? Er du for eller imot?”
Han sa: ”Nei, det er ikke en sak om å være for eller imot.” Han hadde sagt før: ”Jeg er Det.” Han
sa: ”Jeg er lederen over leiren til Israels hærskare. Jeg er den store Hærfører.”
Og nå lar Gud selv oss vite her at Gud i endetiden kommer ned i form av Den Hellige Ånd. At
Han er den store Hærføreren, og at Han gir ordrene. Det må være Han for å gi ordrene, fordi Han
må befale de døde til å komme ut av jorden; Han må gi ordre til oss for å bli forvandlet; Han må
beordre gravitasjonen til å opphøre; og Han må bære oss opp. Det er voldsomt, absolutt
fantastisk. Skjønner? Dette kommer til å skje.
1. Tess. 4:16
16 … med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus
skal stå opp først.
Hvorfor det? Fordi de går opp i hver sin tidsalder. De kommer ut av jorden, den syvende tidsalder
er sammen med oss. De kommer ut av jorden, tidsalder nummer seks, tidsalder nummer fem,
tidsalder nummer fire, tidsalder nummer tre, tidsalder nummer to, tidsalder nummer én. Deretter
snur de pyramidens form opp ned: én, to tre, fire, fem, seks, syv, og da blir vi tatt opp til sist. Det
kommer til å bli meget, meget få i denne Bortrykkelsen. Det blir ikke engang lagt merke til at de
er borte. Vi kommer til å lære meget om det i dag, dersom vi finner tid til det. OK.
§10. Vi blir tatt opp for å for å møte Herren i luften. Nå sier du: ”Hva er dette for noe? Jeg
trodde at Herren kom ned hit. Vi kommer til å møte Herren i Luften.”
Har du noensinne lest Skriften: ”Herren sa til min Herre: sett Deg ved min høyre hånd?”* Til
hvem snakker Gud? Herren Jesus Kristus. Hvem møter vi i luften? Herren Jesus Kristus. Hvem
får oss dit hen? Gud i den Hellige Ånds form. Husk, Jesus ble ikke Gud førenn Gud inkarnerte
seg i Ham. Vi har ikke tre Guder, to Guder… Vi har én Gud. Skjønner?
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Matt. 22:44
44 "Herren sa til min Herre: Sett Deg ved Min høyre hånd, til Jeg legger Dine fiender som
skammel for Dine føtter".
Og Herren sa til min Herre: ”Sitt ned ved min høyre hånd.” Og Han sa: ”Jeg har forherliget Deg.
På denne dag erklærer jeg at Du er min Sønn” Skjønner? Og da nevner Han kjensgjerninger, Han
sa: ”Du elsker rettferdighet, derfor har Din Gud, til og med Din Gud har salvet Deg over Dine
følgesvenner**.” Og Paulus sa: "Gud" til vår Herre Jesus Kristus. Det finnes ingen hemmelighet
her. Menneskene ønsker å lage hemmeligheter.
*Salme 2:7, Salme 110, Matt. 22:44, Heb. 1: 5-14** (overs.)
§11. Alt dere har å gjøre er å forstå Bibelen. Det finnes ingen store problemer så snart du ser
hvordan Bibelen fungerer og blir styrt i en uavbrutt sammenheng. Problemet ligger i de
menneskelige trossetninger, i de menneskelagde trosbekjennelsene og i dogmer* og
*(Læresetninger som ikke er gjenstand for bevis. Overs.)
de tar det med seg ut av sine kirker. Og da er det selvfølgelig et problem. Hadde det ikke vært
skjønt om vi aldri hadde gått til en kirke?, og aldri hadde hatt noe å gjøre med disse saker (aldri
har visst noe om dette. Ovs.), og så hadde det blitt gitt oss en Bibel?
Du sier: ”Vel, jeg vet ikke om jeg forstår dette.”
Vel, forstå det uten å gjøre det komplisert. De tok et galvanisert batteri da jeg gikk på skolen og
den hadde denne galvaniserte strømmen, og et lite granne strøm gikk gjennom en kabel, og de tok
et måleinstrument, og viseren gikk ned, og de sa: ”Når nålen står nede…” Til dags dato kan jeg
enda ikke huske hvilken vei strømmen gikk, men de lærte det oss 100 % feil, vet du. I hvert fall
er det jeg som får problemer med en slik
undervisning! Hva om jeg hadde kontaktet to ledninger under strøm? Bssssss! Glem det! Står der
opplyst som et neonskilt vet du, gnistene fyker ut av deg som i en elektrisk storm. Glem det. Det
finnes bedre måter å lære på, spesielt om jeg er forsøkskaninen.
§ 12. Nei. De tok feil. Vel, mange mennesker tar feil i mange ting. Og da blander de tre guder
opp i det. Det finnes kun én Gud. Og når denne Ånden tar oss opp dit og vi står i nærværet av
denne Store Éne, vår egen Bror i kjøtt, Herren og Frelseren Jesus Kristus, da inkarnerer denne
Ånden Seg Selv i Ham og til oss, Bryllupsmåltidet går videre. Du skjønner at det er ganske enkelt
å forstå dette, om du slepper dine egne tanker, slik som Bror Branham lærte oss. Vi blir nå tatt
opp for å møte Herren i luften.
§13. Nå sa jeg at vi ser på den realiteten at Bortrykkelsen etterfølger oppstandelsen og Bibelen
plasserer det her. Bibelen sier at Han kommer til å oppreise de døde, og da blir det en
Bortrykkelse. La oss nå se på oppstandelsen og hva det innebærer å komme dit opp – etter at vi
har vært der en stund – i Åpenbaringen 19. La oss se på det og finne ut hvor vi er i Åpenbaringen
19. Nå skal vi se på vers syv først, istedenfor vers 11. Åp. 19:7
7 La oss være glade og fryde oss og gi Ham æren, for Lammets bryllup er kommet, og Hans
hustru har gjort seg rede."
Det er et meget enestående Bryllupsmåltid, fordi Bruden ikke blir ikke nevnt noe særlig; det er
Brudgommen. Dere vet at jeg får stor glede av det, og jeg liker det naturligvis, fordi jeg antar at
jeg er en mann. Det er så mange saker og ting som foregår der ute - bare Gud vet hva som foregår
– men jeg tror at jeg tilhører fullt og helt det mannlige kjønn. Og jeg forstår at i alle brylluper
som jeg har sett og alle mannfolk som er tilstede her; det er sletts ingen problem for dere. Når
man går til bryllup da er det Bruden som får oppmerksomheten og som blir omtalt. Det er fint;
men det er totalt feil. Det er Brudegommen.
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§14. Det er Brudegommen. Og selvfølgelig har Bruden gjort seg rede, gjort seg rede i skjønn ren
og hvit lin, og det fine linet er de Helliges rettferdighet. Og således er de der oppe i
Bryllupsmåltidet. Legg nå merke til hva som hender etter Bryllupsmåltidet.
Åp 19:11
11 Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest. Og Han som sitter på den, heter Trofast og
Sannferdig, og Han både dømmer og fører krig i rettferdighet.
Se nå og hør etter: hold øye med denne som heter Trofast og Sannferdig. Dette er betegnelse på
den siste framstilling av Jesus Kristus til den syvende menighetstid. Han er det Trofaste Vitne, og
Han er den Sannferdige. Han er Amen. Han er Sannheten. Han kommer hit, og Han kommer til å
lage krig. Pass på nå;
Åp. 19:12f
12 Hans øyne er som en ildslue, og på Hans hode er det mange kroner. Han har* et navn skrevet,
som ingen kjenner uten Ham Selv.
13 Han er kledd i en kjortel* dyppet i blod, og Hans navn er kalt* Guds ord.
*(I den norske Bibelen er ordet ’kalt’ utelatt. Overs.)
Legg nå merke til Hans Navn som er kalt ’Guds Ord.’ Det sier ikke at det er Hans Navn, fordi
Hans andre navn etterfølger det på en eller annen måte, dog på denne timen fullfører Han fortsatt
Ordet. OK.
Åp. 19:14
14 Og himmelens hærer, kledd i fint lin, hvite og rene, fulgte Ham på hvite hester.
Hvem var nå det fine rene hvite linet? Bruden, se vers 8.
OK. Denne store gruppe som ble tatt opp i Bortrykkelsen og ble transportert til overjordiske
steder forbi atmosfæren, eller i en dimensjon som jeg og dere ikke vet noe om, eller faktisk for
mye om det, vi er der oppe i Bryllupsmåltidet. Hold øye med Han og oss når det er over, fordi vi
tror vi tar del i det; vi kommer tilbake.
§15. Åp. 19:15f
15 Ut av Hans munn går det et skarpt* sverd, for at Han skulle slå folkeslagene med det. Og Han
skal Selv herske over dem med jernstav.
(Dette betyr å slå i stykker, å ta over fullstendig.)
Han trår Selv vinpressen med den Allmektige Guds harme og vrede.
16 Og Han har et navn skrevet på Sin kjortel…
{[Her følger noe som er vanskelig å oversette. ovs.]
Åp. 19:16

And He hath on His vesture.

På norsk: Og Han har et navn skrevet på Sin kjortel…
Now notice vesture is not the same as clothing.
You say, “Well, it is.”
No, it’s not. Because vesture stands for ‘an investurement. So when we crown him, he becomes
King of kings and Lord of All, but it is not manifested as to the power of this Potentate until this
moment.
[Dette er ikke mulig å oversette dette ord rett, fordi det er en engelsk ordspill.

6
I den engelske Bibelen står det ’vesture’ som kommer av det greske ord ’himation’ strongs no.
2440, som betyr: klesplagg, drakt, klær, tøy, embetsdrakt, kappe, skrud, kledebon.
Så fritt oversatt blir det slik: Kjortel betyr ikke bare at man har klær på seg. Du kan si: ”Vel det er
det.” Nei det er det ikke, fordi her betyr det embetsdrakt. Når vi kroner Ham, blir Han Kongenes
Konge og Herrenes Herre, men når det gjelder kraften til denne Herskeren, er det på dette
stadium ikke åpenbart enda.
(Så man kan si, som også neste delen verset antyder, at embetsdrakten viser hvem Han er. Altså
er kjortel egentlig en feil oversettelse, etter så langt jeg kan se skulle dette har blitt oversatt med
’embetsdrakt’ Ovs.)]}
Så det er grunnen til at Han har embetsdrakten på seg, for å ta over fullstendig kontroll over
menneskeheten og alt som noensinne har tilhørt menneskeheten, som er jorden her og alt fra
universet som har innflytelse på jorden. OK.
§16. Vi leser litt videre nå, og vi kan like godt gå videre i kapittel 20 i Åpenbaringen.
Åp. 19:17-21
17 Da så jeg en engel som stod i solen. Og han ropte med høy røst og sa til alle fuglene som flyr
midt på himmelen: "Kom og samle dere til Den store Guds måltid,
18 så dere kan ete kjøttet av konger, av hærførere, av mektige menn, av hester og av dem som
sitter på dem, og av alle, frie og treller, både små og store."
Dette forgår på jorden mens Bruden sitter ved Bryllupsmåltidet. Ødeleggelsen som foregår på
jorden volder stor forvirring og kaos. Her blir en sjettedel av menneskeheten utryddet, og jeg tror
det er cirka en tredjedel en annen gang. Og det er grunnen til at sjøene og verdenshavene stinker
på grunn av de fordervede kroppen av menn og kvinner som er her mens denne forferdelig tid,
den store trengsel, pågår. Og da ved enden tiltar det idet mer ødeleggelse blir øst ut over
menneskeheten på grunn av deres ulydighet. Vi går inn på det; bare følg med. OK.
18… av mektige menn, av hester og av dem som sitter på dem, og av alle, frie og treller, både
små og store."
19 Og jeg så dyret, kongene på jorden og deres hærer, som var samlet for å føre krig mot Ham
som satt på hesten, og mot Hans hær.
(Således ser dere, at dette går fremover. Det jeg sa, gikk forut for det. Og hva kommer til å skje
nå.)
20 Da ble dyret fanget, og sammen med ham den falske profeten som gjorde tegn framfor ham.
Med disse tegnene hadde han forført dem som hadde tatt imot dyrets merke, og dem som tilbad
hans bilde. Disse to ble kastet levende ned i ildsjøen som brenner med svovel.
21 Og de andre ble drept med sverdet som gikk ut fra Hans munn som satt på hesten. Og alle
fuglene ble mettet av deres kjøtt.
La oss se:
Åp. 20:1-5
1 Deretter så jeg en engel som kom ned fra himmelen. Han hadde nøkkelen til avgrunnen og en
stor lenke i hånden.
2 Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år,
3 og han kastet ham ned i avgrunnen og stengte ham inne og satte et segl over ham, for at han
ikke lenger skulle forføre folkeslagene før de tusen år var til ende.
Legg merke til tusen år.
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Men etter alt dette skal han bli løslatt for en kort tid.
4 Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble overgitt til dem å holde dom. Deretter så
jeg sjelene til dem som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, de
som ikke hadde tilbedt dyret eller hans bilde og som ikke hadde tatt imot hans merke på pannen
eller hånden. Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år.
Ser dere, her er deres tusen år. Hva er det som gjør det? Hvem er involvert i det? Dette er den
store August Kompani som bringer Jesus tilbake i et forherlig legeme.
5 Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var omme. Dette er den første
oppstandelsen.
Så dere ser at det vi ser på er dette faktum at denne Bortrykkelsen er basert på oppstandelse. Det
er nødt til å være en oppstandelse til udødelighet. Det er nødt til å være en forvandling/forandring
i de levende til udødelighet. De blir tatt opp, og dersom det ikke er en oppstandelse blir det ikke
noen Bortrykkelse. Det er derfor denne Læren om Bortrykkelsen er så meget viktig, og vi ønsker
å se på dette.
§ 17. Denne læren om Bortrykkelsen, eller selve hendelsen som vi allerede har sett på, har blitt
plassert av de forskjellige forskere på forskjellige steder.
Nummer 1:
Noen tror at det finner sted før den store trengsel, slik vi her gjør.
Nummer to:
Noen tror at det finner sted etter den store etter den store trengsel og ved begynnelsen av
tusenårsrike. De tror at de blir tatt bort og så blir transportert inn i tusenårsrike.
Nummer tre:
Noen tror at du blir tatt opp mens den store trengsel foregår. De tror at den store trengsel varer i
syv år; og de tror at etter 3 ½ år blir de tatt bort, før det virkelig bråker løs. Vi her forstår bedre:
det er bare 3 ½ år igjen. Og slik kommer vi oss ut herfra ved begynnelsen av disse 3 ½ år av den
store trengsel, fordi det er alt som er igjen, fordi 3 ½ år av Daniels syttiende uke er allerede fylt
opp. Dette er etter Skriften, dette er å finne i Daniels Bøker.
Nummer fire:
Noen tror at Bortrykkelsen finner sted ved enden av den store trengsel. Ja. Vel, dette er da den
fjerde av de store grupperinger. Og dessverre finnes noen som sier at det ikke finnes noe som
heter Bortrykkelsen. De fornekter det. Men å fornekte det er ren mangel på kunnskap og det er
stort… Vi kan si at det er stort mangel på respekt overfor Skriften fordi du ikke kan gjøre noe
med det. Det blir en Bortrykkelse.
§18. Jeg tror ikke at det finnes en menighet som kaller seg selv ved Kristi Navn, om det er romers
katolsk, gresk ortodoks, anglikansk, Lutheran, eller presbeterian - jeg bryr meg ikke om de tror på
én Gud, to guder, eller tre guder – du konfronterer deg med Skriften som sier at det er på en eller
annen måte, en eller annen gang blir en Bortrykkelse et sted. Men menneskene er selvfølgelig
uenig i tiden og den aktuelle måten det blir gjort på.
§19. Vi ønsker å se på den aktuelle tiden det blir gjort i – i Skriften er det kronologisk. Og mange
argumenterer med at de Hellige går gjennom den store trengsel. Det er hva de fleste tretter om.
Det er enten før eller etter den store trengsel. Går de gjennom den eller gjør de det ikke? OK.
La oss gå til 1. Tess 5:9. Vel, det finnes ikke en Bibelforsker som ikke innrømmer at 1.
Tessalonikerne og 2. Tessalonikerne så absolutt har å gjøre med Kristi annet komme. De har med
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gjenkomsten å gjøre, Bortrykkelsen, tilbakekomsten til jorden, og det gjelder spesielt den siden
av menighetstiden når den er avsluttet. Forløsningen har opphørt, og dommens tid er kommet;
oppgjørets time er kommet. Vel, de innrømmer det. Skjønner? OK.
§20. 1. Tess. har med Hans komme å gjøre akkurat som 2.Tess. Paulus fjerde kapittel, som jeg
leste for dere og fortsatte helt til vers 18, handler om Bortrykkelsen. Han fortsetter i kapittel 5; og
husk at kapitlene i Bibelen er laget av mennesker. Det finnes ingen kapitler i den originale
Skriften. Det finnes ikke engang store og små bokstaver i den opprinnelige Skriften; ingen
tegnsetting. Hebraisk er i bildeform; Det er grafisk avbildet. Gresk har et alfabet. Og du sier:
”Hvordan skal du tolke det?” Vel, det er ikke så dårlig. Det er mulig. På den andre siden
inspirerer Gud menneskene til å forstå Guds Ord, spesielt profetene. Han sa:
1. Tess. 5:1-2
1. Men om tidene og stundene, brødre, trenger I ikke til at noen skriver til eder;
2. I vet jo selv grant at Herrens dag kommer som en tyv om natten.
Han forteller dem: ”På den ene siden er det ikke nødvendig å være bekymret. Det er ingenting å
engste seg over. Det er så absolutt en åpen og enkel situasjon.” Noen sier: ”Åpen og lukket.” i
den forstand at du har en forståelse. Det er stengt nå – ingen kan tulle med det – du forstår det. Se
på hvordan han framstiller det: ”Som en tyv om natten.”
Du sier: ”Vel, det gir meg bekymringer.”
Nei, nei. Ikke dersom du er rede.
§21. La oss gå til Matt. 12 for å se på dette. Vi kan likegod gå dit nå istedenfor senere. Unnskyld
meg, det er Matt. 24:43-44.
Matt. 24:43. Men det skjønner dere, at dersom husbonden visste hva for en nattevakt tyven kom
i, så ville han våke og ikke la ham bryte inn i sitt hus.
(Og han var derfor rede, fordi Det sier i vers 44:)
44. Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.
Her igjen ser det ut som en fullstendig motsigelse, skjønner?, men det er det ikke. Hva han sier
dere her… Vel, la oss gå til Lukas 12. Er det der? Å, det gjør i grunnen ingenting, tror jeg. Det er
her et sted, det handler om tyven – den samme meningen der, den tyven som kommer, jeg lar det
være. Jeg kan ikke legge for mye… ((tid?)) i det nå. Jeg har det her et sted.
§22. Men meningen er uansett; at han sier den samme tingen på to eller tre steder i Bibelen, også
her, og i tillegg Peter. Og han sa: ”Se nå her, dere vet meget god at dere ikke har vanskeligheter.”
Hvem har vanskeligheter? Mannen som ikke visste når tyven kom. Skjønner? Han var den eneste
som var i vanskeligheter. Mannen som visste noe var ikke i vanskeligheter. Han var klar over når
tyven skulle komme. Så, hva han viser dere her er: at som Herren kommer som en tyv på natten,
kommer ikke til en engstelig Brud som frykter fordi hun ikke er informert... Bruden har ingen
angst og frykt, fordi hun er informert. Og istandsettelsen ligger i kunnskap. Hva vet nå bruden
som ingen andre vet? Et meget god spørsmål. Skjønner hva vi snakker om? Tyven om natten.
Tyven om natten er kun for dem som ikke vet, som ikke forventer; som har andre meninger og
forståelse som er i strid med sannheten.
§23. La oss komme til sannheten. Vi tar den tiden det trenger. Dersom vi ikke blir ferdig denne
søndagen, da blir vi heller ikke ferdig om syv, åtte søndager allikevel. La oss være klar over det.
Det finnes ingen muligheter å bli ferdig om seks uker med det som jeg har for meg nå. Det blir
mye lengre dersom jeg reiser av sted på en liten ferie, som jeg alltid lover meg selv. Jeg skal si
dere, jeg kan ikke holde løftene som jeg gir meg selv. Jeg er ikke så dårlig når det gjelder andre.
Men når det gjelder meg selv, er jeg ikke så god. OK, la oss fortsette å lese:
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1. Tess 5:3 Når de sier: Fred og ingen fare! – (Vi sier: ”Ikke tale om.” Ja vi sier: ”Ikke tale om.”)
Da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og
de skal slett ikke slippe unna.
§24. Hør etter nå, og la oss se det i øynene: kvinnene er meget vel klar over når barna blir født.
Nå har jeg forleden faktisk hørt, og sett i avisen en god del saker hvor kvinnen ikke engang var
klar over at de skulle ha barn. En kvinne var så overvektig - jeg leste det nå nylig – hun våknet
opp om morningen med babyen i sengen. Det er sannheten. Mer eller mindre forbløffende, men
overraskende ting foregår.
3 ... og de skal slett ikke slippe unna.
4. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv.
Det er derfor ingen som kan si hvorvidt denne personen er en del av den sanne felleskap av Jesus
Kristi legeme, en sann født på ny Kristen som er kalt ’Brud.’ Du må akseptere betegnelsene som
Gud gir, fordi det er alt du kan akseptere. Hvis Han sier det, da er det slik. OK.
De er ikke overrasket; de vet; de er oppmerksomme. Og de står der og smiler, fordi de kjenner til
klokken. Dagen er delt inn i vakter, og Bibelen er delt opp i menighets tidsaldere. Og det er kun i
den syvende tidsalder at Han kan komme. Og på en eller annen måte er Bruden i den syvende
tidsalder seg godt bevisst. Hun vet at Han kommer, og er ikke overrasket. Skjønner? Altså, hva er
alt dette snakket om, ’ingen vet dagen eller timen’? Hvem trenger det? Vet du hvorfor folk med
penger er redde? Fordi de kan miste dem. Men du kan ikke miste evig liv. Du kan ikke miste en
sann åpenbaring. De sanne Utvalgte kan ikke bli ført vill. Deres lamper er renset og brenner, og
de er rede til å reise. Jeg lurer dere ikke. Jeg gir dere Skriftstedet.
5. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til.
§26 Hvilken dag? Å, jeg er glad at dere spurte om det; dere gjorde det ikke, men jeg spurte om
det for dere. I Matt. 24 står det:
Matt. 24:23
23 Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke!
24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre
også de utvalgte vill, om det var mulig.
(Men de kan ikke forføre de utvalgte: ”Jeg sa dere...” Det var i Matt. 7.)
25 Se, jeg har sagt dere det på forhånd.
26 Om de altså sier til dere: Se, han er ute i ørkenen! - så gå ikke dit ut. Eller: Han er i rommene
der inne! - så tro det ikke.
(Hva er grunnen til det? Her får du svar:)
27 For som lynet (Dette ordet er ikke ”lynet” som ved torden vær. Det betyr ”Lyset” Skjønner?
Det er tilsynekomsten vi snakker om.) går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal
Menneskesønnens komme være.
§27. Det står ”lys.” Hva slags lys? Det er mørkt. Tyven kommer om natten. Du må ikke være én
av disse som er forvirret. Du må ikke bli lurt. Hva kommer til å skje da? Du blir fortalt noe – lys!
Du kommer til å bli opplyst over emnet. Du kommer til å være informert.
Gi deg nå; du sier meg at jeg tar feil. Du sa meg jammen at jeg gjetter. Du sier meg at Bruden
henger rundt omkring og gjetter. Jeg sier deg at du er en løgner, og sannheten er ikke i deg. Jeg
bryr meg ikke om hvem du er, unnskyld meg, jeg er en forkynner som går rett på sak. Jeg bryr
meg ikke om hva andre sier. Det er én grunn, dersom jeg går glipp av det: jeg har ikke lys.
Du sier: ”Vel, Bror Vayle, hele tingen tror på meg ved å gjøre slik og slik.”
Du er en løgner. Du er simpelthen en løgner, det er alt, og sannheten er ikke i deg. Det kommer
ikke an på hva du gjør; men på hva Han gjør! Den samme Personen som sa: ”La det bli lys.” er
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den samme Personen som ga lyset. Jeg blir litt trøtt av folk med sine store munner. Jeg forsøker
ikke å høvle ned noen. Jeg forteller dere sannheten.
§28. 1. Tess. 5.
6. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue. (På vakt.)
Det er hva Jesus sa: ”Dere Fariseere kan skjelne himmelens tegn.” Han sa: ”Om kvelden er
himmelen rosa eller rødfarget...” ”Å, det blir fint vær i morgen.” ”Hva om det er overskyet den
kvelden?” ”Vel la oss vente til i morgen.” Himmelen er rød.” Da sier du: ”Aha! Pass deg, det blir
uvær på havet.” Han sa: ”Hør etter, du kan skjelne himmelens tegn, men hvorfor kan dere ikke
skjelne tidens tegn? Hvorfor kan dere ikke våkne opp?” Disse 2 tegn er selvfølgelig Israel i sitt
hjemland og veien menigheten går.
§29. Rett her står det [banker på Bibelen.] at du kan vite noe. Ved å begynne med Guds Ord
kommer du til et sted hvor du vet noe, og du behøver ikke å bli lurt. Du behøver ikke å si: ”Når
skjer det? Hvordan skjer det?” Du har ingen kjensgjerninger, som ikke er hundre prosent
korrekte, angående emnet lenger, fordi du har åpenbaring, og du er blitt opplyst. Skjønner?
Jeg ønsker at jeg hadde tungen til en veltalende person, og sinnet mitt kunne henge fast til emnet
og holde dere her i tolv strake timer, og sette hele denne saken samen foran dere, inntil dere har
fått visstheten om at dere ser inn i Oppstandelsens Territorium og ser på det bortrykkete land.
Dere vet at dere er en del av Abraham, Isak og Jakob; dere vet at dere er en del av Gud; dere blir
ikke lurt lenger om noe som dere tror dere har gjort. Hva har noen her gjort unntatt enn å
latterliggjøre seg selv? Den eneste grunnen til at dere ikke gjorde det var at dere hadde en mor,
eller bestefar eller noen annen som voktet dere... eller politiet.
Nå går vi dit hvor det befinner seg – ikke politikere, men politiet. Og dersom du ser godt nok
etter ser du at politiet er som den presten som var der i Vietnam som oppmuntret katolikkene til å
jage protestantene. Det var meget bra gjort av dem. Dersom du ser nøye på TV eller ser på disse
filmene som noen har, da ser du at politiet er tilstede og stjeler sammen med disse karene. Ja, ja.
Takk og lov for at vi har Jesus. Bror, Søster, dersom jeg må stole på noen og noen så seg om etter
meg, bortsett fra Gud, kunne jeg like godt... Glem det.
§30. Tess. 5:5-9.
5 Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til.
6 La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue.
7 De som sover, sover jo om natten. Og de som drikker seg drukne, er drukne om natten.
8 Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje
med håpet om frelse som hjelm!
9 For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,
Han forteller dere. Hvordan kommer du til å være i den store trengsel? Hvordan kommer du til å
være ved den Hvite trones Dom? Hvordan kommer du deg unna ildsjøen? Hvordan klarer du å
gjøre det? Gud utvalgte deg til det. Dere sier: ”Vel, det som skjedde Bror Vayle, jeg opphevet
utvelgelsen*.”
*Bror Lee Vayle bruker her ordet ”unappoint” som ikke finnes i noen som helst ordbok. Siden
”appoint” betyr blant annet utvelgelse, har jeg oversatt ordet ”unappoint” med ’å oppheve
utvelgelsen.’ Oversetteren.
Kan du oppheve utvelgelsen? Gi deg nå! Si meg, legg en desimeter til din lengde. Noen stod her
plutselig og vokste en ½ desimeter. Selvfølgelig jeg så deg vakle på dine føtter.
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9 For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,
10 han som døde for oss, for at vi - enten vi våker eller sover - skal leve sammen med ham.
Og dette har med Bortrykkelsen å gjøre... om dere er døde og kommer dere ut av jorden eller om
dere lever. Hvilken vrede skal nå de som lever unnfly? Den store trengsel. Og hvordan kommer
du til å være der?
§31. Hør etter nå. La oss gå til Judas 14 & 15. Dette er en meget liten bok rett før Åpenbaringen...
Bare noen få vers. Her står: Judas 1:14-15.
14. Disse var det også Enok, den sjuende fra Adam, profeterte om da han sa: Se, Herren kommer
med sine ti tusener hellige
15. for å holde dom over alle, og straffe alle ugudelige for alle de ugudelige gjerninger de har
gjort, og for alle de harde ord som de har talt mot ham, de ugudelige syndere.
Hør nå, noe har foregått på jorden. Noe har foregått i den tidsalder hvor de Hellige blir rykket
bort, som er i motsetning til hva de Hellige har sagt, som er i motsetning til det Åpenbarte Guds
Ord, noe som er blitt kranglet om og slåss for; og vi kommer ned og ser dem i øynene.
Dere sier: ”Å, stopp nå et øyeblikk, Bror Vayle.”
Stopp selv, jeg har rett. Jeg er ikke... bare fordi jeg er en predikant. Jeg gir dere Guds Ord. Du
gjør hva du vil. Du sier: ”Jeg kommer ikke tilbake.” Det gjør jeg. Jeg kommer tilbake for å se
dem i øynene. Dette er grunnen til at jeg ikke behøver å være bekymret nå, likevel bråker jeg og
er ganske rystet; og jeg behøver ikke å ta av meg hanskene, fordi jeg har aldri hanskene på meg.
Når det gjelder meg; jeg slåss kun med bare knyttenevene.
§32. Det står rett her: ”Vi kommer med ti tusener for å holde dom; for å vise og bevise Guds
Allmektige Ord; og for å se dem i øynene.” Det stemmer. Det er nøyaktig det som Skriften sier.
Det står her: ”Hvem er disse menneskene? Ugudelig med ugudelige gjerninger som de har gjort
og alle deres harde ord som de ugudelige syndere har talt mot Ham.” Og Han er Lyset. Skjønner?
§33. Jeg ønsker å fortelle dere Bror/Søster: dagen vi lever i er enten den mest vidunderlige tid for
det Åpenbarte Ord og Lys som verden noen sinne har sett, eller Guds Ord løy. Dersom denne
timen ikke er tiden hvor en gruppe mennesker har Abrahams tro, den fulle visshets tro, da er
Guds Ord en løgn. Det er riktig. Dersom Gud ikke åpenbarer sannheten om Bortrykkelsen, den
bokstavelig timen til oppstandelsen av de døde, de Helliges forvandling, og oppstigningen til
saligheten... dersom Gud ikke gjør det en gang, er Han en løgner, fordi Han løy i Hans Bok.
Og dette er tiden, fordi Israel er i sitt hjemland. Vel, folket kan si hva de vil, men Han sa:
”Dersom du kan tyde himmelens tegn og det som er naturlig, da kan du skjelne timen og du kan
skjelne Ordet.” Han sa: ”Det er det samme.” Fordi det er der inne du kan forstå dem.. Vi har ikke
fordypet oss mye i det – går til Lukas 21 en gang og viser dere mange ting der med Guds hjelp.
OK.
§34. Disse vers som jeg leste her er forkortede ord som er funnet i Åpenbaringen 19:11-21. La
oss gå tilbake dit et øyeblikk. Bibelen sier: ”Himmelen åpnet seg og Ham som satt på den hvite
hesten, Trofast og Sannferdig, rettferdighet dømmer og fører krig.” Legg nå merke til ”Dommer
og fører krig.” Med andre ord, Han bestemmer at tiden for å komme tilbake er kommet, for å
tilveiebringe et knusende nederlag (over fienden. Ovs.) – like så mye et nederlag så vel som en
tilintetgjørelse. Terningen er blitt kastet. Som dommer ble beslutningen gjort... som håndhever,
håndhever som en suveren hersker, fordi kraften ligger i stillingen og ingen stilling har makt i seg
selv. Gå ut, og du ser at et land ikke har kraft i seg selv. Noen hundre, to hundre og førti
millioner mennesker har ikke noe virkelig makt. Vet du hvor det ligger? Det innehas av folket.
Guds kongerike innehas av Gud. Det er grunnen at Han kommer ned, og han kriger, fordi makten
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til å føre krig ligger i Ham. ”Hans øyne... som en flamme av ild.” Og så videre. Han kommer ned
for å slå folkene med en jernstav. OK.
§ 35. La oss gå til 2. Tess – dette er den samme boken, som vi nevnte i bøkene angående
”Ankomsten,” 2. kapittel og begynner med vers 1.
2. Tess 2:1-2.
1. Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham:
Når blir vi samlet? I luften. Han legger en forutsetning vedrørende Bortrykkelsen.
2. La dere ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller
ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er
her.
Her er nå folkene redde før tiden. Er ikke det merkelig at folkene heller vil være vantro enn å tro.
Du vet du stivner i gamle former. (eller, du tråkker på gamle stier. Ovs.) Jeg skal legge det fram
på denne måten, de fleste av oss føler oss som regel så råtne at dersom vi en gang føler oss bra
for en liten stund sier vi: ”Hva er det som foregår? Hva er galt, hva er galt, hva er galt?” Det er
som med den gutten som pleide å sove i et verksted for lokomotiver, tross alt bråk, banking og
hamring og togene som suste forbi, og mens alt arbeide foregikk og dampfløytene hylte, og så
videre, sov gutten som en stein. En dag var det strømbrudd og alt ble døds--stille, og han reiste
seg i sengen. ”Hva er det som foregår? Hva er det som foregår?” Det er hva som foregår her,
skjønner?
§36. Han sa: ”Folkens, det er ikke nødvendig for dere å være i et annet sinns struktur enn at dere
vet dette: at dere ikke har noen ting å gjøre med denne time. Det er ingenting her som indikerer
dette. Hør derfor ikke på noen som helst brev eller person som kommer og forteller dere noe.
Glem det!” Han sa videre: ”La ingen forføre dere, hør etter, først og fremst må atskillelsen
komme ” – frafallet. Ordet er tatt fra det greske ord for ”å skille seg.” Det må komme en
skilsmisse. Det er etter skilsmissen at fortapelsens sønn blir åpenbart. La oss finne ut dette om
skilsmisse. Hvor mange er her igjen etter seksten timer? Du får en gratis lunsj. Unnskyld meg, jeg
kommer ingen vei, men det er i orden. Når tiden for å avslutte er kommet da gjør vi det. Ikke vær
bekymret.
§37. Hva skilsmisse angår – følg med nå: Matt. 25:1
1. Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte
brudgommen.
[Slutten på den første siden av lydbåndet] ... Tiden for Brudegommen, og de må vite det! Det er
noe som foregår. Pass på nå: det finnes to grupper av mennesker som er klar over det. Dette er
meget karakteristisk – fem kloke og fem dumme. Matt. 25:3
3. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg.
Dere legger merke til at de begge hadde beholdere, men én av beholdere hadde ingen olje. Nå
snakker dere om den kommende Brudegommen som er læren om Bortrykkelsen. Så det er
grunnen til at Han er et sted i nærheten. Og folkene ønsker seg å nærmere Han og kommer til
Ham, men den ene gruppe har ikke ”olje” i sine beholdere. Hva er nå beholderen til
Bortrykkelsen? ORDET! Fordi det er det eneste sted hvor Det finnes. Det er grunnen til at noen
av dem har det Levende Ord – den sanne åpenbaring – og de andre bløffer. La oss finne ut av det.
5. Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov.
Det er bra. Paulus sa det også. Det er Jesus som snakker her.
6. Men midt på natten lød det et rop: Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!
7. Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand.
8. Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av deres olje, for våre lamper slokner!
Kom igjen, la oss klare det sammen.
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§38. Og den kloke jomfru sa: ”Kjære deg, et øyeblikk, hva er din åpenbaring om dette?”
Hun sa: ”Å, Han kommer ved enden av den store trengsel.”
”Vel, du har ikke olje. Jeg er lei meg for det. Og jeg kan ikke gi deg noe.”
Hvorfor ikke? Fordi denne kvinne begynte å argumentere... Menigheten begynte å argumentere
og sa: ”Et øyeblikk nå. Jeg ønsker å si deg at Skriften sier at en Hellig Person aldri blir tatt ut av
noe. Den Hellige personen går gjennom alt.”
Jeg kan også gå til Skriften og vise deg det samme, men ved den samme Skriften kan jeg bevise
at det er feil. Fordi da tiden for Jakob var kommet da hans bror slo ham i ansiktet og kom for å
gjøre opp med ham, kom Gud ned og sa til Esau: ”Du må ikke legge hånd på ham.” Og da Jakob
kom tilbake, kastet Esau armene sine rundt ham og sa: ”Kom igjen bror, alt er i orden. Hør her,
jeg trenger ikke dine kameler; jeg trenger ikke dine okser; jeg trenger ingenting.” Videre sa han:
”Ved Guds Ord har jeg hatt framgang, og jeg kjemper ikke med deg. La oss være brødre.”
Skjønner? Dette tok byrden. Ble satt på plass. Vis meg hvor Gud satt Israel under press etter at
Han hadde fridd dem ut. De satte press på seg selv. Skjønner? Gud handler ikke slik. Skjønner?
§39. Se nå, han sa: ”Din olje.” Vi har ikke olje.” De kloke sa: ”Neida, vi kan ikke gi dere noe.”
”La oss inngå et kompromiss! Det gjør ikke noe, om Bortrykkelsen er ved begynnelsen eller ved
enden. Det gjør ikke noe hvor det hender. Det gjør ikke noe hvor det skjer, så lenge det er et
"halleluja", er der en Bortrykkelse!” Sludder, halleluja, du liksom! Det gjør ikke noe. Og jeg er
ikke akkurat sarkastisk. Og jeg dummer meg ikke ut når jeg sier det... eller begår helligbrøde.
Han sa: ”Jeg gir det ikke til dere. Jeg skal si deg noe, det beste du kan gjøre er å sjekke opp din
åpenbaring, fordi du ikke har en åpenbaring som er fundert på ufeilbarhet, men vi har hatt en
ufeilbar profet – fordi Elias må sannelig komme.
Hvor mange mennesker løp rundt omkring og sa: ”Jeg har fått noe. Jeg har fått noe.”
Og Johannes Døperen sto der og sa: ”Dere har ingenting.” Men de sa: ”Denne gamle geiten der
borte i ørkenen, som oppfører seg som om han vet noe. Men du kan si at han ikke vet noe, fordi
han har ikke de rette klær, han taler ikke rett, ingenting er riktig. Han vil ikke engang komme for
å bli forent med oss, og han er en Levitt. Vel, snakk om en overløper og forræder for Israel.
Og mens Johannes stod der og spiste en gresshoppe med vill honning, sa han: ”Dere rotter. Dere
slanger, jeg skal utpeke Ham.” Skjønner?
Bibelen sier at Elias kommer til hedningene, før denne dagen. Menneskene tror det ikke. De sier:
”Jeg kan ikke tro det. Jeg vil ikke gjøre det.
§41. Du skjønner, det er til ingen nytte å argumentere, fordi det er umulig for deg å gi dem på
noen som helst måte en åpenbaring. Du kan ikke bringe Guds Ord til liv til noen. Budbringeren
kommer ikke til festningen og sier: ”Hør her, jeg har et ord fra kongen, og jeg blir stående her for
å forklare det.” Han banker på porten. De sier: ”Hva er det?” ”Jeg har nyheter.” Kaster
skriftrullen over muren og forsvinner. Du kan gjøre hva du vil, men dette er Bibelen. Du sier:
”Hva med denne store profeten?” Vel, det var han som måtte åpne denne bokrullen, lese det som
var skrevet på det for dere... forteller dere hva det er.
§42. De kloke jomfruer sa: ”Nei ikke slik. Gå og kjøp til dere selv.” Og da de gikk for å kjøpe,
kom Brudgommen. Hvor gikk de for å kjøpe? De kom sammen for å lage en stor organisasjon, og
de sa: ”Vi finner ut av det. Vi setter oss alle sammen ned og slår sammen våre resurser, og
flertallet har rett.” Det er alltid feil. De mest suksessfulle oppkjøpere i verden er de som går imot
den herskende trenden. En gammel kar tjente mye penger i de harde tretti årene. Han gjorde
penger på svin. De spurte ham: ”Hvordan klarte du det?” Han sa: ”Vel, når alle selger, kjøper jeg,
når alle kjøper, selger jeg.” Og det var meget deilig å spise godt i de harde tretti årene. Jeg var
der, og jeg vet hva jeg snakker om.
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§43. Mens alt dette foregikk; de gikk for å kjøpe mens de samlet seg rundt sin egen forståelse,
Skriften sier utrykkelig at Brudegommen kom, og de som var rede gikk inn. Hva var
beredskapen? Det Åpenbarte Lys. De hadde Ordet, fullt av olje. De fikk åpenbart Ordet til dem,
og de gikk inn.
Hør etter, de andre kom etterpå – jomfruene kom og sa: ”Herre, Herre åpne opp for oss.”
Og Han sa: ”Engang kjente jeg dere som min hustru, men jeg kjenner dere ikke som min hustru
lengre.” Skilsmisse foregår i den tiden mens Bruden samler seg om Ordet. Og det er Ordet som
forårsaker skilsmisse. Vi forstår at to døvstumme mennesker som gifter seg aldri ville skille seg,
fordi de ikke kan snakke. Det er alltid samtalene som får menneskene opp i vanskeligheter. Gud
talte og menneskene talte tilbake, og det har alltid vært problemet. Menneskene hører ikke på
Gud.
§44. Hør etter nå, jeg stiller dere et spørsmål her. Et rop hørtes ved midtnattstiden: ”Se
Brudegommen.” Skriften sier ikke at det var Brudegommen som ropte, det var en annen en.
Hvem ropte? Ønsker du å vite hvem som ropte? La oss finne ut av det. La oss gå til Åp. 18:4. Du
finner nøyaktig hva det er. Og her står:
Åpenb. 18:4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere
ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.
Hvem fikk del i plagene? De dårlige jomfruer fikk del i plagene. Hvem tok ikke del i plagene.
De kloke jomfruer tok ikke del i plagene.
Hvem var denne engel?
Åpenb. 18:1 Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og
jorden ble opplyst av hans herlighet.
Hva var det? Dette er Åpenb. 10:1, den store personen som kom ned; og husk Åp. 10:1 har Åp.
10:7, som er en mektig budbærer som er en profet. OK. Her er det. Nå ser dere på skilsmissen.
Skjønner?
§45. La oss nå gå tilbake til 2. Tess. Fordi vi var der, da jeg ble... ikke akkurat stoppet, men jeg
trodde det var best å komme med det. 2.Tess 2. Og her er det. Vi må plassere skilsmisse.
Angående skilsmisse nå:
2.Tess. 2:3-9
3 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares,
fortapelsens sønn.
Dette er i den store trengsel, fordi Bruden er reist.
4 Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så
han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud.
Hva er nå Gud? En gjenstand for tilbedelse og autoritet. Skjønner, en gjenstand for frykt.
5 Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere?
6 Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for
dette er inne.
7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort.
§ 46. Han sier nå: ”Det er allerede begynt.” Det var under seglene: de fire hester, den hvite, den
røde, den svarte, og den blakke, hvor alle fire ble tømt inn i den ene. Skjønner? Det er allerede
begynt. Det gikk ut. Johannes sa: ”Det er antikristen iblant oss.” De er salvet til terror. Og de kom
gjennom tidsaldrene, de kommer derfor igjen. Vi kommer til det i Peter. Jeg er ikke kommet så
langt enda. Han sa her:
8 Da skal den lovløse åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og
tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet.
9 Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under.
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Hvorfor leste jeg dette? Jeg leste det fordi det er der i Åpenbaringens Bok. Den samme Én på
hesten, Kongenes konge kommer ned sammen med Bruden, og konfronterer fienden på jorden,
og en tilintetgjørelse finner sted. Menneskene sier nå: ”Jeg tror ikke at jeg liker denne ånden.”
Det gjør ikke jeg heller, for å fortelle dere sannheten: bortsett fra at det er én stor forskjell. De blir
forvirret med hva som er rettferdig og hva som ikke er det. Se nå på det: vi kan bli sint på
menneskene, og vi selv ønsker å gi utløp for vår hevn over dem. Hva jeg snakker om her er: vi er
ikke sint på noen; det er rettferdighetens gang.
§47. Mange mennesker misforstår når jeg snakker om ånden på Herrens dag som er dom – en
dom og en forbrenning. Og de tror: ”Vel, gamle Vayle, blir så sint på folk at han kan tygge dem,
spytte dem ut og etterpå bruke dem til kanonføde.” Det er totalt feil! Jeg ønsket at de kunne passe
sine egne saker, jeg passer mine. Men jeg er ikke en meget fin kar. Når du slår meg, slår jeg
tilbake. Unnskyld meg, jeg ble født slik. Dere sier: ”Dersom du var en hellig person, ville du
muligens være annerledes.” Mulig. Det er min - og Guds sak, ikke deres. Hver gang jeg ikke
setter meg på min høye hest for Guds Ord er det noe feil med Lee Vayle... ikke for å ta noe for
det, men bare for å stå rett her. Paulus ble satt der for å forsvare Evangeliet, og han døde. Og de
antar at jeg gir meg for noen oppkomlinger som ikke engang vet forskjellen mellom splitterter og
surmelk. På ingen måte, Bror/Søster. Du snakker til feil person. Ikke at alle må være krigere, men
jeg skal si deg én ting: Gud har en hær. Og dere tilhører ikke én av disse hærene folk lager vitser
om, så som ”Billy og sersjanten.” Og den slags greier. Vi er ikke i den typen hær.
§48. Det er en konfrontasjon som foregår der. Bare en oppmerkning om hvorfor noen tror at
Bortrykkelsen ikke skjer inntil enden av tusenårs rike. Jeg plasserer det rett før tusenårsrike, rett
før den store trengsel, legger det rett der ifølge den forståelse som ble oss gitt av vindikasjon, som
var Bror Branham; og han hadde: ”SÅ SIER HERREN.” Hvorfor samtykker ikke folk? De sier:
”Å, Bror Branham, her er tingen, du glemmer at her i 2.Peterstår der noe annet.” La oss gå til
2.Peter og finne ut av hva som er blitt sagt. Dette er den eneste måte å gjøre det på; gå til Bibelen.
Vi går nå til 2.Peter 3, og vers 10-13. Vi reflekterer over det med respekt mens vi leser: 2. Peter
3:10
10. Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og
himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den,
skal brenne opp.
11. Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere *ferdes i hellighet og gudsfrykt,
(I den KJV står ”samtale,” og Lee Vayle sier dette betyr ferdsel/oppførsel. Slik er det også
oversatt på norsk. Ovs.)
12. mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses
i ild og himmellegemene smelte i brann.
13. Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.
14. Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte
for ham, i fred,
15. og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere,
etter den visdom som er ham gitt.
16. Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å
forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene,
(Ikke bare denne, men også andre) til sin egen undergang.
17. Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med
av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand.
§49. Hva snakker han om. Det samme som Paulus snakket om. Og igjen sier han: ”Herrens dag
kommer som en tyv i natten.” Men her sier han: ”Det gjør ingen ting, fordi dere er rede.” Hva må
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jeg bry meg om? Jeg nevnte det for en stund siden, men jeg glemte å bringe fram alt det jeg
hadde i tankene angående penger. Menneskene er så redde, vet du, når det gjelder verdslig gods,
men dersom du hadde pengene dine garantert, og du visste at regjeringen ikke kunne feile, du
visste at ingenting kunne mislykkes og da satt du der med nok penger for deg og dine for seksten
generasjoner i fremtiden slik som Rockefeller. Årsaken er, at dersom en person kommer og sier:
”Hei du, unnskyld meg, men du har glemt å betale din regning her.” ”Hvor mye er den?” ”Den
lyder på 80.000 dollar.” Da sier du: ”Det gjør ingen ting. Skriv en sjekk.” Hvorfor? Fordi du
allerede har tjent 180.00 dollar den dagen eller 5 millioner i avkastning. Fordi du ikke klarer å
bruke opp avkastningen. Bare fordi regjeringen bruker millioner, milliarder og milliarder av
dollar, tror folket at en milliard dollar... ”Å, ingenting.” Hvem har en milliard her? Hvor lenge
ville det ta deg å bruke opp en milliard dollar når du bruker tusen dollar om dagen og med en
rente på 9 %. Du sier: ”Vel, i dag trenger jeg 80.00 dollar, jeg kjøper meg en bil.” Hva gjør du så
i morgen? ”Vel, jeg skal ikke spandere noe i morgen. Jeg kjører bilen min for 100 dollar dagen.”
Du spanderer ikke engang tusen dollar dagen. Hvor lenge kan det fortsette? Kanskje et år. Du har
da altså 360 dager hvor du har brukt 80.000 dollar, og rentene hoper seg opp. Skjønner?
§50. Du må forstå disse tingene her. Han sa: ”Dette kommer som en tjuv på natten.” Men han
sier: ”Hei! Dette angår ikke dere.” Men vet dere hva de sier her: ”Vent nå, bare et øyeblikk, dette
er ikke poenget. Poenget vi ser etter er dette: at Skriften sier: ’Himmel og jord skal forgå, og vi
får en ny himmel og en ny jord.’ Og dette er ved enden av tusenårsriket.” Og dette er sant, men
Han sier det to ganger. Da blir det blir brent to ganger. En gang overflate og den andre gangen
helt oppbrent. La oss se på det. Skriften sier: ”
10. og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på
den, skal brenne opp.
§ 51. Da sier Skriften videre i vers 12.
12. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann.
Men Skriften sier i tilfelle to, (2. Peter 3. ovs.)* at man ser etter en ny himmel og en ny jord; men
i det første tilfelle, (2. Tess.2. ovs.)* ser man ikke etter det. Hva har man her altså? Man har her
faktisk med to Bortrykkelser å gjøre. Dere sier: ”Vel, hva mener du med to Bortrykkelser?” Vel,
jeg skal si deg: det betyr ikke noe spesielt. Vi kommer oss ut herfra i den første Bortrykkelse og
går glipp av den store trengsel og den påfølgende Guds dom over denne jord, når atombombene
faller. Det er nøyaktig hva vi kommer til å gjøre. Da kommer vi tilbake. Skjønner? Og det som er
tilbake, som er satan, fordi han ikke kan bli tatt av en atombombe. Vi kommer tilbake og
konfronterer ham og alle disse andre karer som har hatt sin beskyttelse bak sine atomvåpen.
Dere sier: ”Har de det?”
Så absolutt har de sin beskyttelse. Vi kommer tilbake midt iblant det hele og tar over.
{* Jeg antar at Bror Lee mener disse tekstene. Oversetteren.}
§52. La oss betrakte dette. Hvor finner det andre sted? Etter den store Hvite trones Dom, når Gud
gjenskaper himmelen og jorden på nytt; de blir oppløst. Hva skjer med oss? Vi blir tatt opp igjen
til Guds Trone. Hva så? Ingen stor sak, det er forståelig. Det er bare folket som er forvirret i sin
tankegang. De klarer ikke å gripe det. Skjønner? De vil ikke; de forstår det bare ikke.
§53. La oss komme litt videre. Da Peter taler her angående Bortrykkelsen for å befri oss fra den
store trengsel, som vi leser om her i vers 1 til fire.
2.Peter 3:1-4.
1. Mine kjære! Dette er alt det andre brevet jeg skriver til dere. Begge to er skrevet for å vekke
deres rene sinn ved min påminnelse,
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2. så dere minnes de ord som de hellige profeter før har talt, og det bud deres apostler har brakt
fra Herren og Frelseren.
Legg nå merke til at han snakker om noe som kommer, som er fastklemt mellom kapittel 2, som
jeg skal forklare. Skal ta punkt for punkt med dere. Og han sier: ”Dette er talt av apostelen og av
Herren Jesus Kristus.” Han sa det. Sånn snakket Jesus i Matteus 24 om Hans Nærvær. Og etter
Hans Nærvær ifølge Matteus 24 og Lukas 17, skulle det bli en Bortrykkelse. La oss nå se på det.
Han sier:
3. Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som
farer fram etter sine egne lyster (sine egne lyster, sin egen forståelse.)
De kom sammen og de sa: ”Dette er hva Bibelen sier” mitt i ansiktet om hva Bibelen ikke sier.
Tross den sanne tolkning tar de sin egen, og vandrer deretter. Dersom de vandrer deretter, da har
de ikke Blodet, fordi du er nødt til å vandre i Lyset som Han er i Lyset. Det er derfor grunnen til
at Blodet ikke er anvendt, jeg lar det ligge for nå.
§55. Nå:
4. og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? (De forstår ikke engang hva det betyr)
For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse.
Hva forsøker de å fortelle dere her? De forsøker å fortelle dere at ingenting som kan identifisere
og stadfeste et bokstavelig Nærvær har hendt. Nå sa Paulus: ”Om disse tider og tidsaldere skulle
dere vite. De kommer ikke overraskende på dere.” Han sa: ”Han kommer som en tyv om natten.”
Vel, hør nå her. Du sitter der med et gevær i hånden som kan blåse hode av en elefant, og du vet
at en mann er på vei inn i huset ditt. Jeg skal si dere; jeg tror jeg kjenner noen som er snille nok
til å si, når tyven bråker litt: ”Bare kom inn.” Og når han hadde kommet inn, hadde de gått ut.
§56. Jeg forsøker å vise dere noe. Når du vet noe med hensyn til tyven, da tar du forhåndsregler!
Se på denne stakkars kvinnen, hennes historie er omtalt i Det Beste. Hun hadde et vindu stående
åpent mens hun snakket i telefonen: ”Vel, mannen min er borte hele denne uke,” og denne
mannen som bodde på andre siden av veien var en voldtektsforbryter. Han benytter seg av denne
situasjonen. Hun var ikke klar over at han skulle komme. Hun tok ingen forhåndsregler. Fra den
gangen av har hun blitt redd for å gjøre noe som helst. Dersom hun hadde vært det til å begynne
med, hadde hun muligens ikke blitt voldtatt, muligens allikevel. Jeg vet ikke. Men jeg ønsker å
vise dere noe her. Ti gram med forbygging er verd en kilo med helbredelse. Dette er ikke Bibelsk
men det kunne ha vært det, fordi det er sant.
§57. Dersom de hadde vært forbered, dersom de hadde vært på vakt... men de sa: ”Å nei å nei.
Det er ingenting som foregår.” Og Jesus sa: ”Dere blinde ledere av blinde... det er mulig å skjelne
tidens tegn” – himmelen, helst de jordiske ting. Han sa: ”De kan vite at noe foregår. Hvorfor kan
du ikke si hva som forgår nå? Hvorfor går du ikke til Bibelen? De sa: ”Å, gi dere nå med denne
Jesus fra Nasaret. En hvilken som helst tulling vet at der kommer ingen profeter fra Galilea.” Det
var de selv som var tullingene. Hadde de sjekket hans herkomst... Han ble født i Bethlehem i
Judea. Han bli ikke født i Galilea. Dere vet det. Han vokste opp i Nasaret. Hva er grunnen til at
de ikke sjekket opp dette? De ville ikke det.
§58. Han sier her nå i 2. Peter 3:5-8
5. Men når de påstår dette, overser de med vilje (nå, hva betyr dette?) at det fra eldgammel tid var
himler og en jord som ble til ved Guds ord, ut av vann og gjennom vann.
Vi har ikke tid nok. Jeg fordyper meg kanskje et lite grann, men jeg lar det ligge for øyeblikket.
6. Ved dette gikk den daværende verden under, da den ble oversvømmet av vann.
Han sier her nå: ”Lær noe av dette. Lær noe.” Han forsøker å fortelle dem at noe foregikk som
forårsaket ødeleggelsen. Hva var det? Det skal bli en Bortrykkelse før ødeleggelsen. Hva er det
som foregår?
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7. Men de himler og den jord som nå er, er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt
oppe til den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt.
Han forteller dere, at det var vann den gangen, men nå blir det ild. Og det er to ildebranner. Det
finnes to ganger. Vi fortsetter:
8. Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som tusen år og
tusen år som én dag.
Vent et øyeblikk her. Det finnes et tidsrom av tusen år her. Altså, gjør Gud alt i tusener. Når
kommer den første med ild? To tusen år senere. Når kommer den neste? Tusen år senere. Du kan
altså se at noe skjer. Hva er det han taler til folkene?
§59. 10. Men Herrens dag skal komme som en tyv,
Dette er ikke på avslutningen av tusenårsriket. På ingen måte! Dette kommer nå. Dere sier:
”Hvorfor?” Se nå her Bror/Søster, rett etter den Hvite Trones Dom, når satans mannskap gjør
opprør, da kommer ild ned fra Himmelen og ødelegger dem som omringer den elskede Staden.
Og deretter blir de kastet i ildsjøen, og Gud skaper en ny verden. Altså, Han smelter alt ned og
bygger det om igjen.
Hvor er vi? Rykket bort med Ham. Og vet du hva,? det er hvor den gammeltestamentlige Bruden
er nå. De hellige fra det Gamle Testamente som stod opp fra de døde sammen med Jesus, er de
der nå sammen med Ham? Så absolutt, så absolutt. Det finnes ingen annen mulighet. Men den
Himmelske Brud kommer ikke dit før da. Hun kommer ikke til å smake på det. Og da, når Gud
skaper alt om igjen og former det på nytt, for å si det slik, da kommer vi tilbake igjen – Den
hellige Staden. Vi skal sjekke det opp, og viser hvordan det er. Han sa: 2.Peter 3:9
§60. 9. Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet
med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.
Et øyeblikk nå. Ved den tiden da ilden får alt til å forsvinne, er det ingen omvendelse lenger,
fordi de dårlige jomfruer er innenfor. Det er ikke noe annet igjen enn slangens sæd. Hør nå, dette
har ingenting å gjøre med omvendelse. Dere ser på to ting her. Vi står her ved avslutningen av
tusenårsriket, Den hellige Ild er kommet ned og frelst/avlevert alle sammen. Blir vi da overrasket
at Han kommer til å oppløse jorden? Vi har et Ord, vi er de eneste som står her. Vi får den tilbake
i en funkel ny tilstand. Hva er dette? Hør nå, får dine Skriftsteder på rett plass Bror/Søster. Får de
til å passe sammen, det er alt som er nødvendig. Ikke forsøk å stikke av, fordi da blir det feil. Gud
tillater det ikke.
§61. Hør etter nå, du kommer til å forstå det mens vi leser – vi har femten minutter igjen. 2. Peter
2. Han forteller dere i det første kapittel, at vi nærmere oss en Bortrykkelse, som ble avspeilet i
forklarelsens fjell, i Matt. 17. Deretter forteller han dere at noe større og mer pålitelig og av en
større begivenhet enn noen sinne kommer til å skje. Dette er her:
2. Peter 1:19-20
19. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe
som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter.
20. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning.
21. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte
drevet av Den Hellige Ånd.
Hør etter nå, han sier dere rett ut: når dere kommer fram til Bortrykkelsen periode da er det
nødvendig å ha en profet. Han forteller dere rett ut hvordan det kom; Det blir tolket.
§ 62. Da sier han videre i 2. Peter 2.
1. Men det stod også fram falske profeter i folket. (Jesus sa det samme. De kommer – salvet med
kraft akkurat som Bileam men utenfor Ordet.) Slik skal det også blant dere komme falske lærere,
slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. (Med andre ord; de har sin egen
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åpenbaring. Fra den tid da profeten kom på scenen, sier de til dere med hensyn til Bortrykkelsen:
”Aldri i livet.” Også når det gjelder åpenbaring sier de: ”Aldri i livet.”) De fornekter den Herre
som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. (Hva betyr fornekt? Det betyr:
1 vegre (seg), nekte 2 avslå, si nei til, avvise, refusere, forsmå, vrake, frabé seg. Det samme
finnes i Hebr. 6.)
2. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, (En vei utenom Blodet. Så absolutt.
Det finnes ikke noe Blod. Hvor er Blodet når du er på utsiden av Lyset? Si meg hvor Blodet er,
nå du er utenfor Lyset. Nå? Jeg siterer Skriften. Joh. 3:16-19.)
2. og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet,
3. og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel
tid er ikke dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke.
§63. De får tak i dine penger akkurat nå, store misjonsplaner. Hvor mye av sine egne penger
setter de inn i det selv? Jeg har lagt mer penger inn i det gjennom tidene, enn det jeg har spurt
dere noen gang om. Nå, la oss være ærlig overfor Gud. La oss være klar over det. Jeg utfordrer
hvem som helst som bor her. Du kan måle dine prosenter med mine, og jeg skryter ikke. Jeg bare
legger det fram. Jeg har aldri tatt deres penger i og for seg. På ingen måte. Disse karene gjør det.
Forleden dag var det en mann som sendte meg tienden. Jeg fant ut at han hadde kjøpt en del
lydbånd. Jeg sendte pengene hans tilbake. Han sa at dette hadde kostet ham $ 150. Jeg skrev ut
sjekken og sa: ”Du må kassere denne sjekken.” Han skrev tilbake og sa: ”Lee, jeg ble overrasket,
du er den eneste som noensinne har sendt pengene tilbake. Alle ønsker å bygge seg et kongerike,
tydeligvis ikke du.” Jeg tar ikke dette for å være sannheten, men jeg var tilfredstilt med å forstå at
denne mannen respekterte meg, fordi jeg sa det. Jeg ville ikke ta disse pengene. Ikke tale om. Jeg
vil ta en masse penger fordi jeg kan hate det... Det finnes penger som jeg ikke vil ta. Å gjøre folk
til handelsvare er imot Guds Allmektige Ord. De gjør det så absolutt.
§. 64. 2. Peter 2:3-14
3. og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. (oppdiktede ord er
ord som er hyklersk)
Jeg vil aldri like at noen avslører kortene mine på visse ting, selv om jeg er en hykler eller ikke.
Du sier at det noen ganger er meget vanskelig å spise dine ord. De er kanskje lagt av kål som
består av en masse provoserende og stikkende ord. Hør nå videre:
Men fra gammel tid er ikke dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke.
Hør nå etter hva han sier her videre.
4. For Gud sparte ikke de engler som hadde syndet,(Dette skjedde for lang tid tilbake i
begynnelsen.) men styrtet dem ned i avgrunnen, der de blir holdt i varetekt i mørkets huler inntil
dommen.
§. 65. Legg merke til at dette var en gjeng med engler den gangen; legg nå merke til nummer to.
5. Han sparte heller ikke den gamle verden, men bevarte rettferdighetens forkynner Noah - selv
den åttende - den gang han førte vannflommen over de ugudeliges verden.
Leg nå merke til det igjen; det er den andre. Nummer tre:
6. Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et
forbilde på de ugudelige i fremtiden.
7. Han fridde ut den rettferdige Lot, som ble plaget ved de lovløses skamløse ferd,
8. - for den rettferdige som bodde blant dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de
lovløse gjerninger han så og hørte.
9. Derfor vet også Herren å utfri de gudfryktige fra prøvelser, men å holde de urettferdige i
varetekt med straff til dommens dag,
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Legg merke til det her: Han utfrir dem. Han tar dem ikke gjennom, utfrir dem. Så sikker og visst,
vis meg hvor gode gamle Noah gikk gjennom det. Han gikk over det. Hvis meg hvor Lot gikk
gjennom det. Han kom ut av det. Du kan ikke gjøre det.
10. særlig dem som følger kjødets urene lyst og forakter herredømme.
(Dette er Laodikea.)
Disse selvsikre vågehalser! De skjelver ikke for å spotte høye åndemakter,
11. mens engler, som er større i makt og styrke, ikke feller noen spottende dom mot dem overfor
Herren.
12. Men disse mennesker ligner ufornuftige villdyr, som av naturen er født til å fanges og forgå.
De spotter det de ikke kjenner, og skal forgå i sitt forfall.
§66. Legg nå merke hva Skriften sier: de er aldeles ufornuftige villdyr. De snakker ut fra
instinktet og fra hva de har gått gjennom. De snakker ikke ut fra en åpenbaring. De forstår ikke.
De omkommer fullstendig i sin egen korrupsjon. Hva slags korrupsjon? Taler om ting som er feil.
Og hvor ligger korrupsjonen? I Ordet. Det er hva det er; Ordet er fordervet. De vil ikke ta imot
det som Gud sa.
13. De får urettferdighets lønn, som de fortjener.
Det er riktig. Hva er urettferdighetens lønn? Når du gjør noe i Bibelen og du vet ikke hva du gjør.
Du forsøker å tilbe Gud uten åpenbaring, slik som Kain gjorde.
De ødsler bort dagen i nytelser, disse skjensler og skamflekker. De fråtser i sine onde lyster når
de fester sammen med dere.
14. Deres øyne er fulle av skjøgen og umettelige i synd. De forfører ubefestede sjeler. Deres
hjerte er oppøvd i grådighet, disse forbannelsens barn!
Snakk om heftig og bitter kritikk! Kjære meg! Du snakker om noen som skjeller ut en annen en.
Hvordan ville du ha likt om dette ble sagt om deg. Fyren sa akkurat: ”Du er en grenseløs, så
absolutt en grenseløs drittsekk. Ferdig med det!” Når noen sier dette til deg, og du sier: ”Hvorfor
ikke bare kalle meg en hund og la det være med det?” Nei. Han nevner henne gjennom alle
tidsaldrene. Når han åpner luftbelgen i et orgel, spiller han på alle tangentene. Du må vite hvor du
står hen.

((Her kommer igjen en vanskelig oversettelse som jeg ikke klarer å få til:
He names her right down the line. When he pulls the stopp out of the organ, he plays every note.
Jeg har oversatt det slik: Han nevner henne gjennom alle tidsaldrene. Når han åpner luftbelgen i
et orgel, spiller han på alle tangentene.))
§67. Hør etter nå: la oss gå inn i Skriften, jeg ønsker å vise dere noe. Kapittel 3 er basert på
kapittel 2. La oss iaktta det, jeg skal lese de første tre versene: 2. Peter 2:1-8
1. Men det stod også fram falske profeter i folket.
(Dette er på den tiden da Moses kom ut av Egypt – Korah, Datan og Abiram. Hele gjengen var
tilhengere av gamle Bileams lære.)
Slik skal det også blant dere komme falske lærere,
(Det er altså grunnen til at det skal bli lærere iblant dere og de lærer feil, og de er i flertall. For
hver sann lærer blir det bokstavelig tusenvis av dem som ikke lærer rett.)
Slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse.
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(Med andre Ord, de kommer in med sin egen tankegang, sine egne ideer, når Ordet er lagt fram
på rett vis som Peter sa: ”Ved en profet.”)
De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse.
§68. De skal komme og si: ”Vel, jeg bryr meg ikke om hva profeten har sagt – Ordet sier ’dette.’
Akkurat som denne karen fra Europa som jeg fortalt dere så mange ganger om... Han ville snakke
med meg, og han sa at han trodde på Bror Branham. Han gjorde det for moro skyld. Da han kom
hit, fortalte han meg hvor feil Bror Branham var. Nå vet du at denne mannen er involvert i et rot
av ekteskapsbrudd, skilsmisse og alt annet. Vær så snill!, gi deg! Et Guds barn holder ikke på
med slikt – på ingen måte. Du kan gifte og skille deg og Gud tilgir deg, men du som en Guds
mann og gjør krav på å vite noe og med overlegg forlate det og roter det til på en slik måte. Gi
deg. Dette er umulig.
§ 69. Skriften sier i 2. Peter 2:2-4
2. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens
vei bli spottet,
3. og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel
tid er ikke dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke.
§ 70. Legg merke til at vers 4 forklarer eller illustrerer ut fra Skriften, de faktiske ting som får
dommen til å falle, fordi noe skjedde. La oss nå lese vers 4:
4. For Gud sparte ikke de engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, der de blir
holdt i varetekt i mørkets huler inntil dommen.
Han forteller dere at de gjorde noe, og Gud dømte. Og dommen falt på jorden. Skjønner? Vær
meget oppmerksom nå... Jeg ønsker å stille dere et spørsmål. Var der engler som falt i
begynnelse? Ja! Var det engler i begynnelsen som ikke falt? Ja! Hvem ble dømt? Englene som
falt. Ble de engler som ikke falt dømt? Nei! De ble forherliget, og de falt aldri. Skjønner dere hva
jeg forteller der?
§ 71. Legg nå spesielt merke til vers 5:
5. Han sparte heller ikke den gamle verden, men bevarte rettferdighetens forkynner Noah - selv
den åttende - den gang han førte vannflommen over de ugudeliges verden.
(Det var på Noahs tid. Hva skjedde ved Noahs tid? Jorden ble slått igjen. Hvem ble reddet? Åtte
mennesker. Hvorfor? Fordi de ble ført over. Hva skjedde? Resten døde. Stemmer det? OK. La oss
lese videre:)
4. Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et
forbilde på de ugudelige i fremtiden.
5. Han fridde ut den rettferdige Lot, som ble plaget ved de lovløses skamløse ferd,
(OK. Fikk Lot og hans døtre leve videre? Ja. Hvem døde? Hans hustru og de som ble igjen der.
Alle døde. La oss se på det:)
8. for den rettferdige som bodde blant dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de
lovløse gjerninger han så og hørte.
9. Derfor vet også Herren å utfri de gudfryktige fra prøvelser, men å holde de urettferdige i
varetekt med straff til dommens dag,
Her står det rett ut: ”Gud får de rettferdige ut.” Husk nå: da Gud stod foran Abraham i første
Mosebok kapittel 18 og 19, sa Abraham: ”Skal hele verdens Gud, hele verdens dommer ikke
gjøre rettferd.” Han sa videre: ”Skal de rettferdige forgå sammen md de ugudelige?” Og Gud sa:
”De rettferdige skal ikke forgå sammen med de ugudelige.” Vel, her er det. Hvordan kan da
Bruden gå gjennom en stor trengsel? Hvordan kan man misforstå Peter her?
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§72. Jeg har en masse notater om dette, men jeg gidder ikke å bry meg om dem. Vers fem følger
etter vers 3; vers seks følger etter vers 3, rett nedover. Og da snakker han om engler her, og da
forteller han dere hva slags mennesker de er. De er bare ufornuftige villdyr.
2. Peter 2:14-15
14. Deres øyne er fulle av skjøgen og umettelige i synd. De forfører ubefestede sjeler. Deres
hjerte er oppøvd i grådighet, disse forbannelsens barn!
Hør nå på vers15:
15. De har forlatt den rette vei, og er faret vill. De har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som
elsket urettferdighets lønn,
De har forlatt den rette vei, Hva mener du med ’forlatt den rette vei’? Man kan ikke forlate noe
med mindre du har det. Legg merke til dette:
De har fulgt Bileams, Beors sønns vei,
§73. Han var en profet. Men jeg skal si dere noe, der var en sann og større profet samtidig med
Bileam. Tror du at Bileam ville høre på Moses? Nei, tror du at disse profetene her ute hører på
William Branham? Nei. Tror du at lærerne hører på William Branham? Nei. Gjør pastorene det?
Nei. Gjør evangelistene det? Nei. Hører apostlene? Nei, de sier: ”Nei.” Hør etter nå: før du kan
forlate et barn, da må du først ha et barn som du kan forlate. Før du kan forlate far og mor må de
være i livet. Du kan ikke forlate dem mens de er døde, de forlot deg. De er borte. ’Å forlate,‘
betyr med andre ord å gå vekk fra noe; din tilhørighet... den er borte.
§74.
15. De har forlatt den rette vei, og er faret vill. De har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som
elsket urettferdighets lønn,
De setter penger foran sannheten. Ja, hør etter: det er enkelt å gjennomføre dersom du ønsker
penger.
2. Peter 2:16-22
16. og ble irettesatt for sin overtredelse: Et umælende trelldyr talte med et menneskes røst og
hindret profetens dårskap.
17. De er vannløse brønner, skyer som drives av sted av stormvind. Mørkets natt er rede for dem.
18. For ved å tale skrytende, tomme ord, lokker de ved skamløshet i kjødets lyster dem som
nettopp har flyktet bort fra dem som ferdes i forvillelsen,
19. og de lover dem frihet, de som selv er forfallets treller. For det som en ligger under for, det er
han og blitt trell av.
20. For dersom noen ved kunnskap om vår Herre og frelser Jesus Kristus har unnflydd verdens
urenhet, og så igjen blir innfanget av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre for
dem enn det første.
Stopp et øyeblikk her. Han taler her om Bortrykkelsen i endetiden. Således har de sviktet det
tidlige regns lære som er det opprinnelige Guds Åpenbarte Ord. Skriften sier dere rett her når de
gjør det, de kan ikke unnfly det. Deres slutt er verre enn da de begynte. De erklærer en frelse. Det
ser slik ut som om de har noe. Deres liv er renset meget, alt ser veldig fint ut. Men noe er galt. Og
Skriften sier:
22. Det er gått med dem som det sanne ordspråk sier: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og
et nyvasket svin velter seg i sølen.
§75. Han sier: ”Brødre og Søstere, jeg skriver denne epistel for å vekke opp deres sinn med
hensyn til Nærværet, ’For Herren Selv skal komme ned fra Himmelen med et Bydende Rop.’”
Det samme Nærværet som vi så på Forklarelsens Fjell som var ham herliggjort; ifølge profetien
kommer det en dag... Det finnes en større oppfyllelse av dette som fant sted den gangen.
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Hva er denne oppfyllelsen? Meget enkel. Alle vet det.
Mal. 4:5-6
”Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Han skal
vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå
landet med bann.” før den store trengsel kommer, Guds Nærvær i form av Den Hellige Ånd og en
profet som står der. Og han sa: ”Jeg skal ta opp det hele og forklare det for dere.” Og profeten
skal ha den fantastiske tjeneste å bekrefte hans rett til å lære Den Allmektige Guds Ord.
§76. Og menneskene står der og de sier: ”Ja, han er en profet, Halleluja! Men jeg er også en
profet.” Og denne typen profeter skal oppdra menn som lærer og som går jorden rundt for å
undervise for dem. Men Guds Ord blir redusert når det gjelder populariteten og angående den
vidstrakte Kraften av Ordet. Dette avtar. ”Veien er smal og porten er trang og få skal finne det.”
Det er få som ser Ham åpenbart. Få som forstår Nærværet. Få som forstår at i denne stund når
Gud taler, som Han sendte Moses ned til Egypt, var Israelittene allerede på utvandringens vei, om
de var klar over det eller ei.
Du sier: ”Hvordan, Bror Vayle?”
Hør nå, du må ha mer forstand enn dette for å stille dette spørsmålet. Det var mitt spørsmål. Når
Gud gir Hans Ord, Bror/Søster, da kan ingen stoppe Ham. Som profeten sa: ”Da Gud sa: ’La det
bli lys,’ måtte lyset komme.” Da Gud sendte Moses – jeg bryr meg ikke om det hadde tatt to
tusen år, men det gjorde det ikke – ville Han få dem ut.
§77. Vi har hatt ett Ord i to tusen år angående det vi er oppi nå. Det er et annet Ord i to tusen år
som venter på oss. Vi er i dette øyeblikket i denne kløft av to tusen år nå. Vi har sett Guds Hånd.
Vi har sett denne absolutte stadfestelse om at Guds oppretter Hans Ord. Og han sa: ”De komme
til å forlate det.” Men Han sa. ”Du tilhører ikke denne gjengen.” Han sa: ”Dere vandrer rett inn i
Det.”
Jeg ønsker å fortelle dere det Bror/Søster igjen: så langt det angår meg er Bortrykkelsen i gang.
Det har allerede begynt. Folk kan gjøre hva de vil for meg. Du sier: ”De kommer til å le av deg.”
Det gjør de akkurat nå. ”De kommer til å slåss med deg.” De gjør det akkurat nå. Jeg bryr meg
ikke. Du sier: ”Hva skal du gjøre?” Jeg holder meg i bakgrunnen sammen med Guds Ord og ser
at det er i gang og jeg fortsetter med det. Slik er det. La oss reise oss.
Himmelske Far, vi er meget takknemlig til Deg for Din godhet og nåde, Din kjærlighet, o Gud, at
Du gir oss anledning til å komme sammen for å grunnfeste våre hjerter i den tro som er det sanne
åpenbarte Ord, Herre, som vi vet ikke er av oss selv, fordi ingen av oss noen sinne tør si de ting
som vi sier og tror på dette stedet, om det ikke allerede hadde vært sagt før av noen. Og denne
”noen” Herre vet vi hadde en stor forsvarstjeneste, som var ifølge Ditt Ord, en profets embete. Vi
takker Deg for det, Herre. Vi takker ikke Deg for oss selv. Vi takker Deg, Herre, for Deg og for
Ditt Ord. Og det er underbart å vite at Du og Ditt Ord ikke kan bli skilt fra hverandre, at Du er
her og fullfører Ditt Ord, fordi dette Ord strømmer ut av Deg Selv som – selv om noen kaller det
så feil for et ’universalt sinn’. Det er ikke det. Men vi vet at Ditt Sinn der inne, som er Ånd, Du er
opphavet til alle disse ting, og ved å være Allmektig er Du i stand til å gjennomføre det. Herre, vi
takker deg for disse ting. Vi gjør det sannelig.
Himmelske Far, vi ber om at ingen av oss her som er i bygningen nå, går glipp av det. Ikke én,
Herre. Vi vet at ved midtnattstid var det et oppvekkelseskall, og vi vet det. Og vi vet at dette er
timen for oss mennesker til å være våkne. Og, Herre, vi bryr oss ikke, om de våkner opp et minutt
før Bortrykkelsen, så lenge det ikke er ett minutt etter. Det er saken vi leter etter, Herre: ikke et
minutt etter at Guds Ord renner ut, fordi vi er klar over at døren må bli stengt en dag, og da er det
for sent å si: ”Vel, du vet at det fantes en profet her i landet.” Vi er klar over det.
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Erkjennelsen kommer for sent. Kanskje ikke for sent for å frelse menneskene ved den Hvite
Trone hvor de kan få evig liv, og da være bosatt på utsiden av den Hellige Staden og likevel være
en del av Guds store husholdning. Vi er klar over at det også er mulig, Herre. Men vi ber i dag og
tror, fordi prestetjenesten her er å få ut en Brud, for å få henne ut – ikke fordi vi skal gjøre det –
men ved å bekjentgjøre at Kongen er her, å bekjentgjøre at Dommeren er her, å bekjentgjøre at
Han er her, den store Gud. Den store Én er her for å etablere rettferdighet på jorden, og han gjør
det først ved å etablere en Brud og ved å få Henne ut og å bringe Henne tilbake igjen.
Herre, vi takker Deg for alt dette. Vi bare spør Deg nå om hjelp og kraft for samtlige som er i Ditt
Guddommelig Nærvær. At ingen syke er iblant oss, Herre, at helse og kraft blir innvilget til alle.
Gud sett oss i brann med Din Sannhet. Dette fordi vi vet at det er det som teller. Fordi dersom
dette Ord kommer ut av Din Munn og klarer å overvinne alt og alle, og det samme Ord som
ødelegger og overvinner alt er det samme Ord som skaper alt, da, Herre, Gud i Himmelen, er det
lett å se hvordan Du kan rive ned og skape liv på nytt igjen. Og Du kan gjøre det samme med oss.
Det samme Ord, Herre, kan føre oss rett til det stedet hvor vi ikke er noe i oss selv; som er
Sannheten (om oss), og så bringe oss rett dit hvor vi er alt i Deg. Og det er alt hva vi ser etter;
altså, ser vi etter Deg. Vi overgir oss selv med hele vårt hjerte til Deg, Herre. Velsign hver eneste
én, Herre. Gi oss kraft, velsignelse på reisen – alle disse ting som er nødvendig. Og la våre hjerter
og sinn være rettet mot Deg, og vi priser Gud at Du gjør det. Vi takker Deg for det. I Jesu Kristi
Navn, vår Herre. Amen.

Oversatt av Petrus van der Geest.

