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Bortrykkelsen #8
Det Profetiske Ord Gjort Sikrere.
23. oktober 1983.
La oss be: Himmelske Far, vi er takknemlig for å ha fått helse og styrke
og frihet i dette landet som gir oss tilgang til et sted for tilbedelse. Ikke at
vi nødvendigvis må ha et sted for å samles for å tilbed Deg – fordi vi
skulle tilbe Deg hele dagen, alle dager i vårt liv. Men vi er glad for at vi
har lov til å tilbe på dette stedet, fordi det er befalt oss å komme sammen,
og enda mer når vi ser at dagen nærmer seg. Vi setter derfor pris på at
Du har gitt oss dette stedet som et fristed, et sted vi kan lære, et sted for
irettesettelse og for å bygge opp den Hellige Troen inntil vi alle sammen
kommer til denne lærdom som har bredt seg ut til oss vedrørende Deg
Selv; og da omfavner denne sannheten i kjærlighet, og at alle vokser opp
sammen til nettopp den time da vi skal forlate denne verden for å være
sammen med Deg, som vi har forsikring om, og dette er denne time. Vi
setter pris på det; og vi elsker Deg Herre. Og vi vet at denne kjærlighet er
bare en dråpe i havet sammenlignet med den kjærlighet som kommer fra
våre hjerter når tiden skrider fram, og vi forstår mer og mer om Deg, og
blir mer bevisst, og mer og mer takknemlig, å være mer åpen i å ære Ditt
Store Navn. Herre, at Du måtte bli æret i dag i denne Gudstjenesten. I
Jesus Navn vi ber. Amen. Vær så god sitt.
§1. Nå er vi tilbake igjen til ”Bortrykkelsen”, og det blir litt av et
problem hvordan vi noen gang skal bli ferdig. Jeg fortsetter å lage
notater, og jeg skal gi dere en ide om hvorfor jeg har det så travelt med å
forkynne. Her har dere en side som er tettskrevet. [Viser papiret til
forsamlingen.] Denne er bare et rimelig eksemplar. Jeg har sider som er
verre en denne; og da har jeg rød skrift og svar skrift og grønn skrift, og
blå; og ved den tiden da jeg har fått alle farger der inne og alle titler, da
vet jeg ikke mer hva jeg holder på med. Til slutt tar jeg en kopi, så legger
jeg alle disse sider fra åtte til elleve... Dette gir meg spillerom og små
linjer, og muligens er jeg i stand til å gjøre det bedre, jeg håper det, fordi
akkurat nå er det slik at jeg vil slutte og bare si: ”Hei, jeg er lei av å
forkynne, jeg er rede til å gå hjem”, fordi det bare ble så elendig. Men vi
skal gjenta noe fra sist søndag og da fortsetter vi med Bortrykkelsens
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Budskap slik Bror Branham forkynte det.
§2. Sist søndag gikk vi til 2. Pet 3:1-14, og vi skal se på det igjen,
forsøke og gå gjennom Det meget rask, for å friske opp vår hukommelse.
2. Peter 3:1
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,
2. så dere minnes de ord som de hellige profeter før har talt, og det bud
deres apostler har brakt fra Herren og Frelseren.
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
Dette er nå hovedinnholdet, at det skal komme spottere, og dere skal
selvfølgelig se hva dette handler om med hensyn til disse spotterne.
4. og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? (Dette er Hans
bokstavelige Nærvær.) For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik
det har vært fra skapningens begynnelse.
5. Men når de påstår dette, overser de med vilje at det fra eldgammel tid
var himler og en jord som ble til ved Guds ord, ut av vann og gjennom
vann.
6. Ved dette gikk den daværende verden under, da den ble oversvømmet
av vann.
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.
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.
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.
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, (ferdes betyr: oppførsel, opptreden, atferd,
atferdsmønster.)
12. mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den.
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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,
§3. Ok. Vi husker at versene 3-7 ble brukt av Bror Branham som en del
av budskapet om Bortrykkelsen. Og han sa:
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,
2. så dere minnes de ord som de hellige profeter før har talt, og det bud
deres apostler har brakt fra Herren og Frelseren.
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
Dette er nå hovedinnhold, at der skal komme spottere, og dere skal
selvfølgelig se hva dette handler om med hensyn til disse spotterne.
4. og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? (Dette er Hans
bokstavelige Nærvær.) For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik
det har vært fra skapningens begynnelse.
5. Men når de påstår dette, overser de med vilje at det fra eldgammel tid
var himler og en jord som ble til ved Guds ord, ut av vann og gjennom
vann.
6. Ved dette gikk den daværende verden under, da den ble oversvømmet
av vann.
§4. Ok, vi har lest dem, og sammen med det leste han fra Salme 27:1-5,
og vi skal lese disse også, dette var grunnvollen til budskapet.
Salme 27:1-5
1. Av David. Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte?
Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for?
2. Når ugjerningsmenn kommer imot meg for å sluke meg - mine
motstandere og mine fiender, så snubler og faller de selv.
3. Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser
seg imot meg, enda er jeg trygg.
4. Én ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg etter: At jeg må bo i
Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens liflighet og grunne i
hans tempel.
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5. For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag, han skjuler meg i
sitt skjermende telt. På en klippe fører han meg opp.
§5. Du kan se her nå at Bror Branham bruker dette for å bringe fram den
forståelse at Bruden i virkeligheten går gjennom et press. Og jeg vil si fra
Salme 27, at det press som kommer over Bruden bokstavelig talt blir
begått av den gruppen som er nevnt her i 2. Peter, som i virkeligheten
spotter timen, åpenbaringen, og å gå inn i en Bortrykkelse.
Vel, det er den eneste måten jeg kan se det på. Ellers ville det ikke ha
blitt sagt det på denne måten. Da ville han ikke har lagt det fram på
denne måten, fordi han sa selv: ”Alle Skrifter må passe sammen.” Og vi
vet at dette er en av de virkefulle Guds lover, at man ikke kan sette
sammen Skriftsteder som ikke hører sammen. Bror Branham klar gjorde
dette. Han sa: ”Jesus forkynte helt opplagt aldri Budskapet til Moses, i
likhet med Moses som aldri forkynte Noahs Budskap.” I så tilfelle ville
Moses har sagt: ”Vel, jeg skal fortelle dere noe; la oss bygge en ark. Vi
skal flyte nedover elven og bare komme oss til vårt hjemsted.” Og
dersom dette hadde vært slik med Jesus, at Han hadde tatt Mose loven,
da hadde de stod der, da hadde Han ikke ofret Sitt Liv, men Han ville ha
gitt dem noe, noe som ville har gitt dem liv på utsiden av Livet som var
utgytt. Men Skriften sier: ”Loven gir ikke liv.”
§6. Da Jesus altså døde, er det ikke slik som de Syvende dags
Adventister og mange andre sier: ”At Jesus oppfylte loven ved å leve
den.” Det er en løgn. Jesus oppfylte loven ved å død – fordi loven
dømmer – og Han døde på korset. Og da kommer de til oss og sier: ”Vel,
hør her! Jeg skal si dere noe; skjuler håndskriften på veggen, og
forordninger var imot oss...” De sa: ”Vel, dette er vaskingen av potter og
panner. Dette går til templet. Dette gjør ditt. Dette gjør datt.”
Tullprat! Jeg har aldri hørt noe slik dumprat før. Det var for dere, det var
ikke imot dere. Hvordan ville du like det, å være lik David? Det var ikke
riktig det David gjorde, og alle vet det, David hadde faktisk lyst etter en
annen mans kvinne, mens han hadde mer eller mindre fire hundre
kvinner som han når som helst kunne gå til... Og hun ble gravid, da
drepte han mannen; og deretter tok han henne til seg og giftet seg med
henne. Alt han egentlig måtte gjøre var å gå til templet og bekjenne for
Gud: ”Jeg er bedrøvet,” og han var bedrøvet, ofret et lam og vasket sine
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hender og noen få andre ting.
Hør etter, dersom dette setter dere fri, strålende. Dette er ikke imot dere;
det er for dere. Det som var imot dere var den moralske loven, slik som
den var imot David, og det var at han var en ekteskapsbryter, ellers ville
han ikke har vært utro. Han ble født i synd, formet i urettferdighet; og
han innrømmet det. Hva var det som satte han fri? Så til lammet inntil
den dag da Jesus kunne komme for å dø. Så vi ser her at menneskene
mer eller mindre blander sammen saker og ting fra den Allmektige Guds
Ord, og det skulle de ikke gjøre.
§7. Legg nå merke til i dette her, at presset kommer ned, fordi
menneskene forstår ikke Ordet for tiden. Og Ordet for den tide vi lever
i... Vi ser mer og mer av det mens vi studerer Bortrykkelsen. Det skal bli
en Bortrykkelse i Laodikea tidsalder. Det skal bli en Oppstandelse først
og fremst, og deretter Bortrykkelsen. Det er nå på denne tiden at spottere
står frem. Hva er det nå de spotter? Vel, de må spotte nettopp det som
Peter legger fram her i 2. Pet:12-21. Han sa:
2. Peter 1:12 Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet
det og er grunnfestet i sannheten, som er hos dere.
§8. Hva er det Han nå sier her? Han sa i 2. Pet. 3:1-2:
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,
2. så dere minnes de ord
Altså, han forteller dem at de må gå utfra noe de husker. Hva er det for
noe de må tenke på i 2. Pet 1:12:
12. Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det og er
grunnfestet i sannheten, som er hos dere*.
* (I den engelske versjonen står: ”Grunnfestet i den nåværende sannhet.” Ovs.)

Legg nå merke til det at de hadde en sannhet hos dem den gang. Vel, han
kunne ikke presentere dem sannheten angående Bortrykkelsen, fordi
tiden ikke var inne. Alt han kunne gjøre var, å fortelle om det. Han gir
dem her forståelsen at man må være grunnfestet i den nåværende
sannhet.
§9. Bror Branham siterte fra Salme 27 og viste at Bruden ville bli
grunnfestet, og hun måtte bli grunnfestet i en sannhet; og senheten var at
hun unngikk den store trengsel. Det må komme en press, men i
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virkeligheten unngår hun det verste. Hun blir tatt bort. Nå går han da til
2. Pet. Og han sier: ”Ved denne sannhetens time, kommer det til å være
et press. Det kommer til å bli en forfølgelse. Det kommer til å bli en
bespottelse.” Vær obs: han sa: ”Grunnfestet i den nåværende sannhet.”
Altså, Bror Branham har rett i at samtlige tidsaldere har sin egen sannhet.
§10. Jeg lurer på om jeg kan finne noe her for dere. Kanskje ikke ... O ja.
Det står her i Titus 1:3.
Titus 1:3 Og nå, til fastsatt tid, har han åpenbart sitt ord i den
forkynnelse som er betrodd meg etter befaling fra Gud, vår frelser,
Altså er det grunnen til at, manifesteringen av Ordet, som er for den
time, må bli forkynt i den time. Jeg bryr meg ikke hvor mange år, to
tusen år, folket prediket Bortrykkelse... de sa: ”Det kommer en
Bortrykkelse.” Men det er nødt til å komme en tid da Bortrykkelsen blir
fullendt– Guds Ord manifestert og oppfylt.
§11. I den bokstavelige oversettelse står det slik:
Men i sine egne private og strategiske tider, gjorde han kjent hans ord
ved en bekjentgjøring, med det han var betrodd.
De strategiske sesonger/tider er som en utvelgelse, en adoptering,
forutbestemmelse. Han forteller oss i Efeserne: ”Det var forut kjent at
hedningene skulle komme inn i frelsen, på samme måte som Jødene.”
Nå, han sa: ”Det var kjent for lenge, lenge siden.” Hvorfor? Fordi det ble
oppfylt, og siden den gang har hedningene kommet inn, en for en; og
Israel er utestengt, fordi de kommer inn som en nasjon. Stemmer det?
Født på en dag – en nasjon født på en dag.
§12. OK. Nå, den nåværende sannhet: 2. Peter 1:13-18,
13. Men jeg mener det er riktig, så lenge jeg er i denne hytten, å vekke
dere ved påminnelse.
14. Jeg vet jo at min hytte brått skal legges ned, som også vår Herre
Jesus Kristus varslet meg.
15. Men jeg vil med iver arbeide for at dere alltid etter min bortgang
skal kunne minnes dette.
Vel, de er grunnfestet i den nåværende sannhet, og han oppildnet deres
sinn angående dette. Men nå snakker han til mennesker langt ut i
fremtiden – det til dere og meg. Han legger noe fram her. Vær på vakt
nå.
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16. For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde
dere vår Herre Jesu Kristi makt* og gjenkomst(Nærvær), men vi hadde
vært øyenvitner til hans storhet.
* 411 dunamis
Betyr: 1) styrke, kraft, dyktighet.
1a) iboende kraft, kraft som ligger i en sak, en iboende kraft p.g.a. dens natur.
1b) kraften til å utrette mirakler.
1c) moralsk kraft og ypperligheten av sjelen.
1d) Innflytelses kraft som hører til de rike og velstående
1e) Kraft/makt og resurser som oppstår ut fra antall
1f) Kraft som kommer fra og hviler på hæren, tropper, hærskarer.

17. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til
ham fra den aller høyeste herlighet: Dette er min Sønn, den elskede, som
jeg har behag i. (han utelater: Hør ham.)
18. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med
ham på det hellige fjell.
§13. Han forteller dere nå at dette er en nåværende sannhet. Han sa:
”Dette var noe som ble manifestert i denne time.” Hva var manifestert i
den time? Det var en forhåndsvisning om den tiden vi lever i, og
Bortrykkelsen. La oss altså gå tilbake til Matt. 16:28:
28. Sannelig sier jeg dere: Noen av dem som her står, skal ikke smake
døden før de ser Menneskesønnen komme i sitt rike.
Han sa: ”Noen av dere skal ikke dø inntil dere bokstavelig talt ser
Menneskesønnen komme i sitt rike.” Vel, dette er Kongedømmet som
kommer på jorden.
§14. Matt. 17:1
1. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror
Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv.
Husk nå at han snakker til dem, og der er minst tretten mennesker – tolv
mennesker er der i det minste: disiplene og med Jesus utgjør det tretten,
og kanskje mange flere. Jeg vet ikke. Og han sa: ”Noen av dere, men
ikke alle dere, kommer til å få del i dette, at dere kommer til å se det.”
Altså, det er grunnen til at dere kan se her at bare noen få mennesker
faktisk blir tillatt å ta del i dette. Vi vet ikke hvor mange, men vi vet at
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det blir en atskillelse – de kloke og de dårlige jomfruer. OK.
Han tok dem til side på et høyt fjell. Dette er faktisk et boksavelig
forbilde av en utkalling – en separasjon.
Matt 17:2 Og han ble forklaret* for deres øyne. Hans ansikt skinte som
solen, og hans klær ble hvite som lyset.
(* I den engelske Bibel KJV står ”transfigure”, som betyr forvandlet. På
gresk står der ”metarmorphoo” som også blir brukt på norsk som
metamorfose av dyr. Altså forandret i en annen form, forvandlet. Ovs.)
Der ser dere nå hva de så. La oss gå videre. Han så det. Og la oss lese
lengre nede. Skriften sier:
Matt. 17:5 Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget
over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen, som sa: Dette er min Sønn,
den elskede! I ham har jeg velbehag: Hør ham!
Nå, han sa: ”Dette er min elskede Sønn, i ham har jeg velbehag; hør
ham.” Vel, han nevnte ikke det.
§15. 2. Peter 1:18-19
18. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med
ham på det hellige fjell.
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.
(Dette er ikke den rette oversettelsen. Oversettelsen lyder slik:) Vi har
gjort det profetiske Ord mer sikkert, hvortil dere gjør klokt i at dere tar
hensyn til; liksom til et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagens
frembrudd, og morgenstjernen* stiger opp i deres hjerte.
(*Den eneste stjerne man ser om dagen er stort sett solen, og solen er
også en stjerne, bare at den er ganske nær jorden i forhold til de andre
stjernene. Ovs. anmerkning.)
Han illustrerer her nå, det som han har gått gjennom. Han sa nå: ”Dere
har fått en mer pålitelig profeti. Hva betyr det? Vel, dette var bare et
bilde, en visjon. Det som kommer er ekte saker – Guds Kongedømme
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med den herliggjorte Kristus; Gud igjen udødeliggjort eller inkarnert i
menneskelig kjøtt. Vær obs nå. 2. Pet. 1:19
19. Og desto fastere har vi det profetiske ord,(Profetien er gjort mye
fastere enn bare en visjon, fordi dere skal se det.) Som dere gjør vel i å
akte på.(Legg merke til:) Det er som en lampe som lyser på et mørkt
sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter.
§16. Han sier til dere, at det kommer som en åpenbaring. Og han forteller
dere, at det er meget mørkt på den tid. Og han forteller dere at noe
kommer til å finne sted i deres hjerter: ”Hjertets øyne blir opplyst.” Det
er det som Paulus sier. Det er grunnen til at Peter senere sa: ”Det finnes
mange ting som Bror Paulus sier som er vanskelig å forstå.” Det som
Paulus sier er ikke så vanskelig å forstå. Jeg synes at Peter er like
vanskelig å forstå. Bare en tolkningssak i den forstand: ’Hvem tror dere
gjør det lettere?’ Jeg tror heller ikke at Peter gjorde det lettere. Vi skal gå
inn i denne saken og vise dere hvorfor. 2. Peter 1:20-21.
21. For dere vet først og fremst dette,(vær obs nå:) at intet profetord i
Skriften er gitt til egen tydning. (Ingen kan tolke Skriften – på ingen
måte. Paulus sa det samme.)
22. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de
hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd.
Derfor må det bli gitt av Gud i Ordform, og må bli åpenbart av Gud fra
det samme Ord.
§17. La oss gå til 1.Kor 2 og se om ikke det er rett, fordi... Hør her. Den
hele Skrift passer sammen eller glem det. Paulus kan ikke si en ting og
Peter noe annet, ser du. Glem det. OK. Vers 9:Kor. 2:9-14
9. Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt,
og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for
dem som elsker ham. (OK. Ingen har kunnskapen om Bortrykkelsen,
Kongedømme eller noe annet om ham selv.)
10. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden utforsker
alle ting, også dybdene i Gud.
11. For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske, uten
menneskets egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor
i Gud, uten Guds Ånd.
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12. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at
vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss.
13. Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært
oss, men med ord vi har lært av Ånden. Vi tolker åndelige ting med
åndelige ord. 1
14. Men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til.
For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare
bedømmes på åndelig vis.
§18. Det står rett her, Peter sier: ”Se, det som vi så i et bilde, har vi i et
mye større ’perspektiv.’” Dette fordi vi bare så det i en visjon. Dette var
bare noe forbigående. Jesus hadde ikke blitt korsfestet engang. Men nå
etter at Han døde og stod opp, og Kongedømme er i ferd med å komme
til syne, sa han: ”Jeg ønsker at dere skal vite dette, som det tok en profet
til å skrive Det, så tar det en profet til å åpenbare Det.”
Han sier her altså rett her at Den Hellige Ånd kommer på scenen
gjennom Guds Egen Tjeneste, og Gud kommer absolutt til å få fram
denne åpenbaring for denne time, som er Bortrykkelsen og
Kongedømmet til den Allmektige Gud som blir satt opp på denne jord.
§19. OK. Legg merke til hva han sier litt videre her i 2. Peter 2:1
1. Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant
dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til
fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg
selv en brå fortapelse.
Det de sier er: ”Nei.” De sier nei til Herren. De sier: ”Nei, dette er ikke
mulig. Vi ønsker ikke Deg. O, nei. Du kan ikke sette opp Ditt
Kongedømme.” Hør her, du sier: ”Det tror jeg ikke.”
Vel, du tar feil! Jeg har rett; fordi da Jesus kom i kjøtt sa de: ”Vi ønsker
ikke deg! Vi ønsker ikke Ditt Kongerike!” De avviste det rett som det
var. De sa: ”Vi har ingen konge utenom Keiseren.”
§20. Men, dersom Alfa er Omega, kommer det til å bli det samme om
igjen. Skjønner? Hva er så problemet? Problemet er den falske læren.
Hva har den falske læren å gjøre med dette? Læren er så feilaktig at når
den sanne læren kommer, er det på ingen måte mulig at de kan ta imot
det. Du sier: ”Stopp et øyeblikk!” Jeg vil ikke holde noe tilbake! Jesus
Kristus sa til disse Fariseere og til Sanhedrin: ”Dere har gjort mitt Ord til
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intet ved deres tradisjoner og ved deres lære/vedtekter.” det kommer til å
være likt – feil lære – feil forståelse av Skriften.
§21. Vi vet at i endetiden er Bibelen forseglet med syv segl, og Bibelen
forteller oss at de kommer til å gå til vise men med denne Boken og si:
”Åpen denne Boken, og fortell oss hva det virkelig er.” Og de famler
omkring og den ene karen sier ditt, og en annen karen sier datt, og det er
ikke en røst med autoritet. Det er nødt til å være en røst med autoritet.
Det er grunnen til at Peter sa her... Vel han sa: ”Se vi så det bare som et
forbilde.” Men han sa: ”Jeg sier det rett ut, dette er blitt forutsagt, og det
kommer bokstavelig til å skje, ikke en visjon, ikke en ide, men den
bokstavelige saken/oppfyllelse selv, hvor den herliggjorte Kristus
kommer for å opprette et Kongedømme.” OK.
§22. Nå, han sa: ”Disse falske lærere skal være her i endetiden.” Hør
etter nå. Vi har hatt undervisning av mennesker siden Luther, menneske
ansikt. Altså, når ørnen kommer, som er profeten, taler Gud gjennom en
profet. Jeg skal si dere: menneskeheten er så råtten at han kan skyte ned
løven, han kan skyte ned oksen, de kan skyte seg selv, og de kan skyte
ned ørnen. Og det er helt riktig. De får denne endetidens lære til å bli
ingenting. Og de som tror det, og de som ønsker det, blir spottet. De
kommer til å bli holdt nede. 2. Peter 2:2
2. Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd,(Dette betyr
at mange skal gjøre det) 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.(Akkurat som Baptistene gjorde det og sa: ”En million til i 54. Nå
kommer Pinsevennene dit hen. Hør etter nå:) Men fra gammel tid er ikke
dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke.
Legg nå merke til; han forteller dere her at det er dette som er årsaken til
dommen. Inntil den tid kan det ikke bli en dom, først og fremst må dette
som han så i et forbilde begynne å skje, dette med en profet som bringer
en sann åpenbaring som er i motsetning til den falske læren. Hvorfor
ville ikke denne profeten komme seg opp fra jorden? Fordi samtlige
tolker ham i lyset av deres forutgående lærer. Jesus kunne komme så stor
som en låve, og med en håndfull peanøtter, de ville dytte ham til side
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som om Han ikke var noe mer enn bare støv. Det er helt riktig... helt
korrekt.
§23. Legg nøye merke til hva han sier her. Vi leser 2.Pet. 2:1-3, dette vi
leser er absolutt det samme som 2.`Tess 2:1-14.
1. Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme* og
vår samling hos ham.
Husk nå at det var kun tre mennesker som så det, men dette er
Bortrykkelsen. Der er en samling. Menneskene må bli samlet sammen.
Jeg ønsker å stille dere et spørsmål: ”Hvem var det som samlet disse tre?
Jesus gjorde det. Og Han gjorde det ved Hans Nærvær. Han var der og
gjorde det.
*(I den originale Skriften står Parousia = Nærvær. Ovs.)
1. Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme* og
vår samling hos ham. (For å bli tatt opp.)
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.
(Ikke dagen som hører Kristus til. Herrens dag er en dag med skjelving,
en dag med problemer.) (Se hefte #12. Ovs.)
3. La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og
syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn.
(Det står her rett ut, at der må komme frafall først. Det er faktisk en
skilsmisse.)
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.
§24. Husk nå at Jesus ble anklaget for å være falsk, fordi Han tilga
folkets synd; og de sa: ”Bare Gud kan tilgi synd.” Og den Romersk
Katolske Kirke gjennom prestestanden tilgir synder. De er derfor like
mye antikrist enn djevelen selv; og Protestantene gjør det samme, nå til
og med Anglikanere i spissen og deretter Lutheranere.
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.
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7. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå
holder igjen, må bli tatt bort.
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.
10. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går
fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli
frelst.
Hva ville ha frelst dem? Åpenbaringen ville ha frelst dem, men de
avviste det. Hvorfor avviste de det? På grunn av falsk lære. Skjønner?
Kunne ikke komme opp fra jorden.
11. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,
Hva er løgnen? Du skal sikkerlig ikke dø. Det er ikke mulig å få folk å
tro, i denne endetiden, på den iboende dom. Skjønner. Ikke mulig. Hele
denne verden er lunken/likegyldig.
{12. for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men
hadde sitt behag i urettferdigheten. (Bror Lee Vayle slår over vers 12.
Ovs.)}
§25 I vers 13 nå:
13. Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, - for dere skylder vi
alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse,
ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten.
14. Til dette kalte han dere ved vårt evangelium, for at dere skal vinne
vår Herre Jesu Kristi herlighet.
Her er dere rett tilbake igjen der hvor Peter var. Endetidens åpenbaring,
som folket avviste, fører dem til et domfellelsens sted. Hvorfor det?
Fordi, i samme øyeblikk som Guds Ord blir forvrengt, eller forandret på i
en hvilken som helst måte, blir selve Guds Ord ødelagt når det gjelder
Dets Evne til å reprodusere Seg Selv. Det er ikke lengre Guds Ord. Eva
var bare ett ord fra, og hele saken ((Guds Ord. Overs.)) kom dermed ut
av stilling. OK.
§26. La oss gå nå til 2. Pet., fordi vi ser hva som foregår. Feil
undervisning finner sted ved den tiden... Undervisning er så galt at folket
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ikke engang kan se lengre enn til nesen sin. ((Bror Lee Vayle mener
muligens med dette utrykket; det er blitt så mørkt at mann ikke engang
kan se noen ting lenger. Overs.)) OK. Legg nå merke til i 2. Pet. 2:4 - 9.
Se på det:
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.
Hva gjorde satan? Han ledet i tilbedelse sammen med Mikael, en mektig
erkeengel, og han fordreiet Guds Ord i Himmelen; og en tredjedel av
englene fulgte ham, og de er kastet ned. Dommen!, for å avvise det
åpenbarte Ord – et stadfestet, åpenbart Ord. Nå, det samme stadfestede,
åpenbarte Ord i Himmelen, som begynte der, og med satan som gikk
imot Det, er det samme Ord som er her nede. Vær obs nå:
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.
Hva var det som ødela de ugudelige, hele den daværende verden? De
avviste Noas Budskap. Skjønner? OK.
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,
§27. OK, det du kan se i vers 4: de ondsinnede som ikke trodde må bli
dømt. I vers 5, de ondsinnede som ikke trodde må bli dømt. I vers 6, de
ondsinnede som ikke trodde må bli dømt. Men legg merke til vers 7:
7. Han fridde ut den rettferdige Lot,(Det samme gjorde Han med Noa, på
samme måte beholdt Han de engler som ikke falt.), 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,
Dere legger merke til at i disse Skriftstedene, når et Nytt, Frisk Ord fra
Gud kommer på nytt, slik som i de Syv Menighetstidene, blir alle de som
ikke trodde dømt, og deres dom venter. (Med andre ord de er i varetekt i
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påvente av dom. Overs.) Dette nå, gir menneskene en feil ide. De sier:
”Det har foregått så lenge. Jeg tror ikke at Gud gjør det.”
Fra hva jeg kan lese her, synes jeg at vi om meget kort tid kommer til en
tidsperiode hvor folket ikke kommer til å tro lenger, på en måte og tro
alle motsatte beviser, at dette er tidsalderen til Laodikea, at dette er
dommens time. Du sier: ”Hvorfor sier du det? Fordi det står rett her. Det
betyr ingen ting. Det betyr ingen ting. De kan bare ikke se det. OK.
§28. Nå blir bestandig de rettferdige bevart. I vers 5 blir Noa bevart. I
vers 7 blir Lot bevart, og hans døtre blir selvfølgelig frelst med ham. Nå,
rett videre til vers 22, som vi ikke behøver å lese, legger du merke til her
at han snakker om mennesker ved endetiden som blir ødelagt, og han sier
”som naturlige brutale dyr.” Med andre ord, de lever i en slags psykisk
verden som ikke er mer enn det som tilhører dyrene, og de har ingen
samvittighet, de er ustabile; de kan ikke avholde seg fra synd; de er der
ute ((i verden. Ovs.)) og ødelegger andre; deres hjerter er fulle av
begjærlige vaner; de er fulle med ekteskapsbrudd; de har godt Bileams,
Beors sønns vei. Dette er menigheten, de høye geistlige embetsmenn,
disse nikolaittene som er der for pengenes skyld. Og uansett hva som
skjer, til og med dette fantastiske tegn fra dette lille gamle muldyret som
snakket til Bileam, kunne ikke får Bileam til å snu. Altså, ikke engang en
profet kommer til å snu folket i de dager. ”En brønn uten vann.” ”De er
bare fullt av varmt luft.” Korrupte tjenestemenn - beseirere.
Og da står det i Skriften, at ved denne endens tid skal de som går den vei,
være i et verre rot enn noensinne før, fordi de allerede var klar over at det
fantes noen ekte saker. Og dette er absolutt sant, fordi de rett og slett
samler opp sin egen ergrelse mot Den Allmektige Gud.
§29. Dette er nå som et varsku, at når timen i 2. Pet. 1:19-21 begynner,
som er den bokstavelige oppfyllelse av det kommende Kongedømme,
Bortrykkelsens time som er basert på vers 15-18, som er når han var der
sammen med Jakob og Johanns og så saken symbolsk (figurlig.) – meget
realistisk, men dog ikke den ekte saken, bare en visjon – Gud vil bruke
Hans egen aldri sviktende måte å frelse de rettferdige på. De kommer til
å bli reddet. Så absolutt! De kommer til å bli frelst ved 2. Pet. 1:19-21,
hvori han forteller dere at en åpenbaring kommer ved endetiden, som slår
inn i hjertene til folkene, som gjør at de udiskutabelt forstår timen hvori
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de lever, og gjennom Gud som bringer Hans åpenbaring av Lys gjennom
en profet; og de kommer til å slippe unna dommen som kommer over
denne verden.
§30. Legg nå merke til: 2. Pet. 1:19-21 er avskaffet – det betyr at,
profeten som kommer, lyset som skinner, Skriften er åpen, timen er
avslørt og stadfestet, kommer til å bli fratatt fra folket, som jeg tidligere
har sagt gjennom 2.Pet. 2:1-3, som er de falske lærere, og de er de
spottere med sine mengder som de underviser her i 2.Pet. 3:3-4;
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
4. og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst* (Nærvær)?
Hvor er løfte om dette som har blitt sagt og stadfestet? Hvorfor er det
tomt prat, alt fortsetter som det er. De bare fortsetter på den veien de var
på og det blir ingen forandringer.
*(På original språk står det ”Parousia” som engelskmenn har oversatt med
”Nærvær” som riktig er. Ovs.)

Det skal bli forandringer. Skjønner? Disse nå fra 2. Peter 3, de spotterne,
de nekter å lære fra Skriftens historie. De nekter denne lekse som Peter
legger fram her i sin helhet, og det er at hver gang man avviser en profet
og hans tjeneste, da avviser du det som Gud har stadfestet, den aktuelle
Skriften stadfestet, det må bli dom.
§31. La oss nå se på det. Alle disse dommene var på en tid som
frambrakte en naturkatastrofe, hva jeg forsøker å si er dette: hør nå, du
kan avvise en masse ting, uten at det blir en dom. Du kan avvise Luther;
det vil aldri bli dom. Du kan avvise Wesley; det vil aldri bli en dom. Du
kan avvise Pinsevenner, det vil ikke framskaffe en dom. Men når du
avviser Elias, Malakias 4:5,6, da er det slutten. Det er hva Peter snakker
om. Skjønner. Det er nødt til å komme en tid, da dette Ord går i
oppfyllelse, og når det skjer, blir det en dom. Så absolutt. Slik er det når
de avviser Budbæreren fra 2. Pet. 1:1-21.
Legg nå merke til; de hørte en stemme fra himmelen som sa: ”Dette er
min elskede Sønn.” Ved endetiden er der en Røst fra himmelen som sier:
”Kom ut fra henne, mitt folk.” innhøstingen. Vi skal snakke om det når
vi kommer til det som Bror Branham har skrevet her. Vi må bare la det
ligge foreløpig.
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§32. Nå, de nektet å tro de tingene som forgikk i 2. Pet. 1:19-21, som er
... Vel, se på det, la oss se det i øynene, det er der borte i Ef. 1, ”Morgen
stjernen går opp”: det betyr å bli født på nytt. Ef. 1: han sier her i vers 15
til disse mennesker som er fylt med den Hellige Ånd som har et håp om
evig liv, om deres forløste legemer, om tusenårsrike, om det Nye
Jerusalem: Ef.1:15-23.
15. Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og om
deres kjærlighet til alle de hellige,
16. holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i
mine bønner. (Vi legger nå merke til:)
17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi
dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg,
18. og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han
har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige,
19. og (sågar) hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter
virksomheten av hans veldige kraft.
20. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde
og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen,
21. over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over
hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den
kommende.
22. Alt la han under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til
menigheten,
23. som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.
§33. Det er nå hva Peter snakker om her. Han snakker om den tiden når
Morgenstjernen går opp. Greit. Hva er morgenstjernen? Nattstjernen den
som lyser om natten. Men natten er nesten ferdig, dagen gryr og vi ser at
Kristus nærmere seg i det fysiske. Og ved den tiden når Han nærmer seg,
må det bli en profet med en åpenbaring – Guds Hellige Ånd bringer det
gjennom profeten. Vi viser deg det mens vi går videre. Og det vil være
årsaken til det som Skriften sier her borte:
18. og gi deres hjerter opplyste øyne.
Og ved denne opplyste tiden, går profetien angående Kongedømme i
oppfyllelse. Det blir en opprykkelse. Se nå. Alle Skrifter passer sammen.
Åh, jeg vet at noen kommer og sier: ”Bror Lee Vayle, jeg setter det ikke
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sammen på denne måten.” Vel, det er i orden. Jeg kommer til å
forsvinne; du blir igjen her. Du spør: ”Hvordan vet du det?” Det er min
sak. De har satt sin egen sak allerede sammen. Dette er mitt anliggende.
De nekter å tro det som foregår i 2.Pet. 1; og det er grunnen til at de går
glipp av det. Og det er deres gale undervisning som er årsaken til det. De
klarer det simpelthen aldri. Legg nå merke til 2.Pet. 3:4-9. Det forteller
dere: 2. Peter 3:4-9
4. og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? (I den originale
Skriften står: Parousia som betyr Nærvær.) For fra den tid fedrene
sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse.
5. Men når de påstår dette, overser de med vilje at det fra eldgammel tid
var himler og en jord som ble til ved Guds ord, ut av vann og gjennom
vann.
6. Ved dette gikk den daværende verden under, da den ble oversvømmet
av vann.
Han forteller dere nå, at for lang tid tilbake i oppgjøret i begynnelsen, da
jorden var uten form og tom, der fantes bare vann alle veier, Guds Ånd
begynte å bevege. Jesaja 45 sier dere: ”Han skapte ikke verden til ingen
nytte,” som betyr: Han skapte ikke verden i en kaotisk tilstand. Hva var
årsaken til det første kaos? Dette forteller dere: at de falne engler, som
forlot sin første stilling/tilstand, kom ned på jorden – og hva de enn
gjorde, det vet jeg ikke – men Gud dømte dem. Han tok dem bort fra
jorden og låste dem inne slik at de ikke kunne gjøre mer skade. Og
jorden var så kaotisk, den var bare oversvømt med vann. Gud dømte det.
Han oversvømte det med vann, slik at han kunne jevne det ut alt
sammen. Skjønner? Og da bringer Han skjønnhet ut av kaos. Skjønner?
Det samme skjedde der tilbake i Noas tid. OK. Menneskene var så
bedervet og syndefulle. Hva gjorde Gud? Han ødela alle de urettferdige.
Han reddet Noa. Hva var det som skjedde? Jorden var kaotisk igjen.
Altså måtte Gud på en måte sette jorden i god stand igjen. Ser dere, at
denne mannen hver eneste gang her illustrere at der må være en profet og
et Budskap og en dom, og når det er, har Gud alltid rammet jorden.
Hvorfor? Fordi de rettferdige er tatt bort og i sikkerhet. Skjønner? Resten
blir da dømt på grunnlag av jordens tilstand, Han må gjøre noe med det.
§35. Nå, han sa:
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6. Ved dette gikk den daværende verden under, da den ble oversvømmet
av vann.*
* (I den KJV står det slik: Ved dette ble den verden som ble oversvømmet med
vann, totalt ruinert og ødelagt. Ovs.)

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.
*Hva samme Guds Ord? Gud forandrer aldri, gjør det samme igjen, men
nå blir det ild istedenfor vann.
Det blir ikke vann denne gangen. Den neste renselse blir ild, og den siste
rensning blir en komplet oppløsning og en omstrukturering av den totale
overflaten av jorden, det blir tusener av mil oppover i atmosfæren, dette
forandrer hele dette univers; går dypt nede i jorden og forandre det hele.
Dette blir den siste. Nå er der en ild i mellom, som ikke er den siste! Den
som slår jordens overflate. Skjønner?
§36. Nå:
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.
Greit. Han forteller dere noe: det blir en rensning med ild to tusen år etter
Kristus, og deretter tusen år senere kommer det til å bli en mektig
renselse med ild, når det hele oppløser seg: på en måte som å kaste en
bunke med jern inn i en stor gryte, slå på ilden, kast alle ubearbeidde
metall stykker inn i den eller hva det enn kan være for noe metall, og
meget snart blir det en stor kjele met smeltet metall, og deretter begynner
man å forme det på nytt igjen. Skjønner? Han bruker nå tidsintervaller på
tusen år.
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.
Han forteller dem nå: se, dere har ikke noe å gjøre med det, mene senere
hen finnes det noen som har det. Når han sier her; vær obs nå:
10. Men Herrens dag skal komme som en tyv,
Han forteller dem meget, meget tydelig. La oss se på noen Skriftsteder.
Jeg tror at jeg har det skrevet ned et eller annet sted.
[Slutt på den første delen an lydbåndet]
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Bror Branham kommer med en kommentar om dette på under det Tredje
Segl. Han sier: ”Det er hvor jeg til og med tror... Der står ikke at Han
skulle komme i hemmelighet, men Bortrykkelsen skal være en
hemmelighet! Altså, dersom Hans komme var så hemmelig...” Han taler
om kjøttet, ikke om dette øyeblikket. Skriften sier ikke at Han skulle
komme hemmelig til Israel.
Videre sier Skriften i Malakias: ”Herren skal komme brått til Hans
Tempel,” kunne ikke referere til den time. Det må referere til denne time.
Kom etter nå; la oss se det i øynene. Du kan ikke ha en kakebit og spise
det. Du skjønner, det er som når jeg står bak en dør når du kommer
gjennom den og skriker: ”Boo,” og ikke står bak døren og skriker:
”Boo.” Jeg må være det ene eller det andre. Altså, legg nøye merke til
hva du leser.
§38. Dersom nå Hans Komme, som ikke var ment til å være hemmelig,
var så hemmelig da Han kom, hvor mye mer ukjent skal Bortrykkelsen
da være?
”Vel du skjønner, jeg leter etter denne Bortrykkelsen.”
Stopp det! Du leter kanskje etter denne Bortrykkelsen, slik som Israel
lette etter denne Messias, og denne Bortrykkelsen... Du skal gå like mye
gå glipp av det som Israel gikk glipp av denne Messias. Hva leter du
etter? For dersom du ikke leter etter det åpenbarte Guds Ord, slik at du
kan lete etter det, da har lykken forlatt deg. Det kan se ut som en meget
røff uttalelse... Hør etter; jeg skrev ikke Bibelen, og jeg er ikke Gud. Jeg
forkynner bare Det. Vel, jeg sier dere jeg er lykkelig med å gå sammen
med det, så lenge Han gir meg åpenbaringen. Jeg tror ikke at jeg er en
del av Satan.
§39. De vil nå... Med dette sier de: ”Vel, jeg trodde at vi skulle ha en
Bortrykkelse først og all denne dommen som slår jorden.” Han sa: ”Det
har skjedd allerede, og du visste det ikke.” Vent nå! Det betyr at Døperen
Johannes er Elias. Og han sa at de ville gjøre den samme ting med Ham
de leter etter som er her nå. Det er grunnen at de mister både Profet –
budbæreren, Ordet og Personen de påstår de leter etter, og dommen skal
falle! Og de sier, ”Hva er det som foregår her?” Det var allerede i gang.
Hør etter, det var ikke jeg som skrev Bibelen. Jeg sa det ikke engang, det
var William Branham som sa det.
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§40. Det skal bli slik, ”som en tyv om natten.” La oss se på denne tyven
om natten greiene. Det finnes en her i 1.Tess. La oss først gå tilbake til
Matt., og starte fra begynnelsen av. Matt. 24:43, la oss se på denne gamle
tyven. Matt. 24:43-44:
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.
44. Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den
time dere ikke tenker.
Dette forteller dere: dere har tatt feil! Det er best at dere retter det opp!,
ellers går dere glipp av dette. Nå sier menneskene: ”Jeg klarer ikke å
forstå dette med tyven.”
Hør etter, tyven kommer ikke for sin egen del. Han kommer for dere.
Han kommer for å ta dere mens dere ikke er oppmerksom. Og Han
forteller Bruden om å være oppmerksom! Det betyr at det finnes noe som
kan være hemmelig for henne angående å komme seg ut herfra. Og Peter
forteller oss det. OK.
§41. La oss gå til Luk. 12:39. Kan likegodt legge fram alt sammen på
beste måte. Lukas 12:38-40:
38. Og om han kommer i den annen eller tredje vakt og finner det slik salige er de!
39. Men dette skal dere vite: Dersom husbonden visste i hvilken time
tyven kom, da ville han ikke la ham bryte inn i sitt hus.
40. Vær da også dere rede! For Menneskesønnen kommer i den time
dere ikke tenker.
OK. Nå sa Bror Branham: ”Den første gangen da (Han) kom i kjødet var
ikke noe hemmelig, med det var hemmelig i den forstand at menneskene
ikke kjente og forstod det.” Hva da med denne? Det går rett over hodene
på alle sammen utenom en bitte liten minoritet. De går glipp av det så
sikkert som du og jeg lever. OK, la oss nå gå til 1.Tess 5:2.
2. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.
Hva snakker han om? Bortrykkelsen som er i kapittel 4.
1. Tess. 4:13-18.
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13. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er
sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har
håp. (Med andre ord: overensstemmende holdning.)
14. For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus
også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham.
(Samme sak: kommer rett tilbake med Jesus, presis som Ham.)
15. For dette sier vi dere med et ord av Herren: (SÅ SIER HERREN) Vi
som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme
i forveien for dem som er sovnet inn.
16. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop,
med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først
oppstå.
17. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem
rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for
alltid være sammen med Herren.
18. Trøst da hverandre med disse ord.
1 Tess. 5:1:
1. Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen
skriver til dere.
§43. Men han forklarer dette igjen i 1. Tess. 5:2-4.
2 Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.
3. Når de (Ikke ’han.’ Men ”de”) sier: Fred og ingen fare! - da kommer
en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som
skal føde, og de skal slett ikke slippe unna.
4. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere
som en tyv.
§44. OK. Hvilken dag? La oss gå tilbake til 2. Pet. 1 igjen for å finne ut,
slik at vi ikke blander alt sammen i hop. 2. Peter 1:18-20;
18. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen da vi var sammen med
ham på det hellige fjell.
19. Og desto fastere har vi det profetiske ord,(Han sa: ”Fordi jeg så det
bare i en visjon hva dere kommer til å se i virkeligheten.”) 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.
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20. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt
til egen tydning.
Det er Gud Selv som må til mens Han bruker en profet som er absolutt
stadfestet og åpenbart. Og på den tiden, da du forstår at noe inntar ditt
hjerte, skal du vite hvor du står hen. Og Han kommer ikke som en tyv til
deg. Hvordan kan du sammenligne din elskede Brudgom med en tyv,
unntatt at Han kommer for å ta deg ut fra denne fortapte skitne gjengen
her. Altså: ”Pris Herren,” er alt du klarer å si der. OK.
§45. Med dette (i tanken.) går vi til 2. Pet. 3:10, som vi leser:
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.
La oss gå til Åpenb. 3:3:
3. Kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og
omvend deg! Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du
skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg.
Dersom de ikke holder seg til åpenbaringen om Guds vei som
manifesterer det... Og denne timen fordrer en profet! Så absolutt, vi kan
aldri kommer bort fra det. Jeg bryr meg ikke om hva andre sier. De kan
si hva de vil. Jeg er ikke interessert i det. Jeg så profeten.
§ 46. OK. Åpen. 16:15;
15. Se, jeg kommer som en tyv! Salig er den som våker og tar vare på
sine klær, så han ikke skal gå naken og de skal se hans skam.
Og dere vet at dette er Laodikea Menighet, fordi de sier: ”Vi trenger
ingenting. Vi har alt sammen. O, vi er klok. Vi forstår; vi er kledd, vi er
rede.”
Og Han sa: ”Dere tar feil! Dere er nakne; dere er ynkelig, dere er ferdig.”
Hvorfor? Deres lære. Den måten Israel ble undervist på ødela det
bokstavelige komme til Jesus Kristus i Hans fylde, av hva som kunne ha
vært Hans fulle effekt. Gud vet hvordan dette kunne skje. Det samme i
dag. Dere kan ikke forandre på det Bror/Søster. OK.
§47. Igjen nå 2.Pet. 3. OK, først leser vi 4 til 9 og da legger vi merke til
vers 7 til 9 nedenfor.
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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. (Legg merke til at det kommer som en dom.)
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.
9. Herren er ikke sen med løftet,(Vær obs. nå) 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.
Så, hvordan definerer mennesker sendrektighet? Du sier: ”Det er den
store tids intervall.” Jeg ønsker å være uenig med deg. Menneskets
sendrektighet/likegyldig er: de går ikke til Skriften for å få øye på Det.
Jesus sa: ”Dere kan tyde himmelens tegn; dere vet at når himmelen er
rød om kvelden blir det en fin dag i morgen.” Han sa: ”Dere har tydet det
rett, og dere kan si hva som kommer til å skje ved å observere ting som
har hendt før.” Han sa: ”Se på det. Hvorfor leser dere ikke Skriften, og
finner ut hva som har skjedd, for da å overføre/anvende det til denne tid?
Vis meg hvor Gud ikke har sendt en profet.”
§48. La oss gå tilbake til Amos. Han sier her i kapittel 3:6;
6. Eller blåser noen i basun i en by uten at folket skjelver? Eller skjer det
vel en ulykke i en by uten at Herren har gjort det? 7
7. For Herren Herren (I grunnteksten står Herren Jehova. Ovs.) gjør
ikke noe uten at han har åpenbaret sine skjulte råd for sine tjenere
profetene.
Han forteller dere her rett ut: Han må ha en profet. Og husk; for å
åpenbare hemmelighetene trengs det en profet. Og en av de største
hemmelighetene, den store hemmelighet, er Bortrykkelsen, eller rettere
sagt udødeligheten, oppstandelse og Bortrykkelsen – deres store
hemmeligheter. OK. Nå, de avviste Det. De ville overhode ikke ha det.
Greit.
§49. Dette verset 9 omfatter 2. Pet.2:5-6.
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.
Så videre:
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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.
Greit. Nå skulle verden vite at den er moden for noe, og menigheten
burde vite at den er moden for noe. De burde vite at dommen sniker seg
inn i landet., men de tror det ikke.
§50. Legg nå igjen merke til 2. Pet.3:10-11. Vi går tilbake, fram og
tilbake, skjønner? Fordi kapittel 3 er basert på kapittel 2:
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,
OK. Han forteller dere her nå: hver eneste gang når Gud må gripe inn for
å ta Seg av de hensynsløse, skjer der noe veldig på jorden. La oss gå
videre med vers 11.
Da nå alt dette går i oppløsning, (legg merke til hvem Han snakker til.)
hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt,
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.
§51. Vær obs nå, som mennesker ser vi fram til en endelig dom slik at
der vi bor blir alt totalt rettferdig for oss. Dette nå er tusenårsriket, der
hvor satan er bundet i tusen år. Men etter de tusen år, blir satan løsnet
igjen i den andre oppstandelse, og menneskene kommer ut av jorden,
millioner, eller milliarder av dem. Og på denne tiden forfører satan dem
igjen; og på denne tiden blir det en annen dom igjen, og dette slår jorden.
Denne gangen blir hele atmosfæren og alt annet forandret.
Nå ser dere hva Peter forsøker å legge fram for menneskene. Han
forsøker å overbevise mennesker om dommen. Men de er ikke innstilt på
dommen. Skjønner? Som jeg har sagt til meg selv: ”Dersom dette er
presset da gi meg tusen år til med god helse.” Skjønner? Synden kommer
kvikt til sitt endelikt, men vi er ikke i nærheten enda.
§52. La oss se på dette: Jeg ønsker at dere forstår noe her. Grunnen til at
jeg sier dette er at det helt og holdent refererer til to brennende ilder,
fordi det var to syndfloder, det er riktig, da blir det også to ilder. Du sier:
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”Vel de hadde en ild der borte langt tilbake.” Det var bare lokalt, kun
lokalt. Greit? Vi ser fram til ilden som oppløser, fordi vann gjør ikke det.
Vann er kun en avbildning av rettferdiggjørelse, men ild er en avbildning
av dåpen i den Hellige Ånd. Det er grunnen til at jorden skal ha hennes
ilddåp, og den reelle ilden kommer til å finne sted ved avslutningen av
tusenårsriket. Vi anerkjenner det. Men i mellomtiden snakker han til
disse mennesker her: hvordan de må leve/oppføre seg, at de må være
observant, hvordan de skal vente. Du kan ikke si det på den tiden
tusenårsriket blir opprettet, da er alt ferdig. Da kan ikke du si det.
Forutsetninger er ikke det samme. Slik jeg forstår det her, ser vi hvor den
totale ødeleggelse er underveis, hvor den første ødeleggelsen begynte
med vann, nå blir det totalt utrenset, og renset for det som kommer på
denne jord.
§53. La oss nå se igjen på vers 12 og 13. Vel, vi leste disse. 2. Peter 3:
12. mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den.
Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann.
14. Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli
funnet uten flekk og lyte for ham, i fred,
Se nå. De venter på at denne Herrens dag skal komme; de ser etter
dommen; de ser etter å være fylt med fred, uten flekk og lyte. Dette er
ikke ved enden av disse tusen år, den Hvite Trones Dom, fordi de ikke
ser etter det... De har ikke fått det. Når kan du se fram til det? OK.
§54. La oss gå til 1. Kor.1 Jeg snakker fort... Unnskyld meg dersom dere
ligger etter, jeg kan ikke noe for det. I vers 7 nå: 1. Kor. 1:7-8.
7. slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på vår
Herre Jesu Kristi åpenbarelse. (Apokalypses, avsløringen, åpenbaring.)
8. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være
ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag.
Det står her rett ut, at før dommens dag kommer, blir det en avsløring,
dagsstjernen går opp i våre hjerter som gir oss en absolutt frihet for skyld
overfor Gud. Hvordan mister du Bortrykkelsen, og hvordan kan du bli
dømt, når du har det? Hvordan kommer det til å skje? Han forteller deg
det: Det kommer på denne måten som Gud alltid har gjort det, som er
den Hellige Ånd som bruker profeten. Og Jesus selv var en profet. La oss
være klar over det. Glem det aldri, fordi det skal blåse ditt sinn i filler
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dersom du tror: ”Vel profet, profet,” og ikke forstå at Jesus var en profet.
Skjønner? Greit.
§55. Jeg tror altså at vi ser her en sammensatt oppfyllelse. Vi ser her
ilden som kommer før tusenårsriket; vi ser ilden som kommer etter
tusenårsriket. Og husk at Bror Branham kategorisk sa: ”Det var på Noas
tid at vitenskapen var så hensynsløst og usedvanlig dyktig.” La oss finne
ut av det. Menneskene levde i hundrevis av år. Man vet at Adam døde da
han var ca. 930 år gammel, Metusalah ble 969 år. Greit. Hvor mange
mennesker ble 900 år? Hvor mye lærdom kan du erverve i 900 år? De
neste 900 år har du et barn som vokser opp som kan få all din viten pluss
hans egen. Du kunne ikke ha det i dag uten dine datamaskiner. Med dine
datamaskiner kan du gjøre det som ville har tatt 900 år for å utføre og
vitenskapen øker, jeg tror at nå blir det hver 6.måned... Jeg er ikke
sikkert men jeg tror at i hvert fall regnet fra 80 årenes vitenskap blir de
fordoblet hvert halvt år. Dobler seg selv gjennom bruken av
datamaskiner og mennesker som studerer, og de studerer alt under Guds
himmel. De gir menneskene millioner av dollar her og tusenvis der, for å
studere vingen av en mot eller vingene av en sommerfugl mens andre
mennesker dør av sult. Storartet, storartet. Jeg liker det; gjør ikke du?
Shhh
Glem regjeringen! (Lager en hånlig lyd.) Det er noe galt med dem som
ønsker regjeringen. Hvorfor går folk til borgerkrig? De dreper fordi de er
klar over at de kan bli drept selv, om ikke vi får rettferdighet. Og dersom
dere ikke hungrer slik etter rettferdighet i disse dager, da er der noe galt
et sted. Du er så lunken at det er bedrøvelig. Du er enten innefor eller ei.
Det er riktig. Har du den rette ånden på deg, kommer du så langt. Ikke
bekymre deg. Greit.
§56. Husk nå: Johannes som fikk Åpenbaringen så samme saken som
Peter så, og han så det ved enden av tusenårsriket. Jeg snakket om disse
smarte ting som de holdt på med der tilbake i Noas tid. Bror Branham sa:
”De var så kloke at de hadde atombomben, og det var dette som var
årsaken til syndfloden.” Den atombomben altså... Russland skal treffe
Amerika og Vatikanet på samme tid. Va-ti-ca-in, "Cains hus". (Kain.
Ovs.) Det skal treffe henne, og iaktta kjedereaksjonen.
Du sier: ”Hva slags bombe?” Hvem bryr seg? Ikke jeg. Når du er blitt
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helliggjort slik jeg skal bli, da bryr jeg meg ikke om hva slags bombe det
er. Jeg kunne spasere gjennom den, når den blir detonert. Hva bryr jeg
meg om det? Jeg er i alle fall millioner av ganger klarere enn solen.
Hvem bryr seg om en bombe? Han sa: ”Havet skal ikke være mer.”
Absolutt ikke. Når dette store smellet kommer, da blir alt fordampet.
OK.
§57. Vi forstår da forhåpentlig hva vi snakker om her, mens vi forsøker å
legge det til rette. Vi går tilbake nå, begynner å lese, i all verden... Jeg
kan like god la dere gå nå istedenfor å vente med det, tror jeg, men jeg
har ikke råd til å gi dere fri. Greit. Vi går til side 16, vi skal forklare det
om igjen, fordi jeg forlot dere i midten av side 18, paragraf 76:
[76] Vi alle vet at vi lever i den laodikanske tidsalderen. ( Vi gjør det,
men resten er ikke klar over det.) En annen tidsalder skal aldri bli føyet
til; det er ikke mulig. (Fordi det er den syvende. Den er i ferd med å bli
avsluttet. Vi lever altså i den Laodikanske tidsalderen, og disse Syv Segl
som holder Boken og som er et mysterium for menneskene, skulle bli
åpnet.
Åpenb. 10:7 Men i de dager når den sjuende engelens røst blir hørt,
(Det finnes kun syv budbærerer til de syv menighets tidsaldrene, og
denne er den syvende budbærer – Laodikea. Altså budbæreren til
Laodikea, når han begynner å forkynne; det er i hans forkynnelse...)
når han skal blåse i basunen, da skal også Guds hemmelighet bli
fullbyrdet, slik som han forkynte for sine tjenere profetene.
Han sier her rett ut at denne mannen skal bli en profet, når han kommer
på scenen, og han skal komme og forklare Evangeliet til hedningene. Der
står du. Greit.
§59. Hemmeligheten er avsluttet ved denne tiden, De syv Segl og de syv
Tordner er hemmeligheter. De blir altså åpnet og hemmelighetene
åpenbart. La oss nå finne ut om det er sant. Åpenb. 22:9-10;
9. Men han sa til meg: Vokt deg for det! (Ikke tilbe meg.) Jeg er
medtjener med deg og dine brødre profetene, og med dem som tar vare
på ordene i denne bok. Gud skal du tilbe!
Legg nå merke til vers 10:
10. Og han sier til meg: Sett ikke segl for de profetiske ord i denne bok!
For tiden er nær.
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Med andre ord; mellom Åpenb. 10:4 og Åpenb. 22:10, blir Seglene og
Tordner åpenbart: og forsøk ikke å handle som om de ikke var og forsegl
dem igjen og si: ”Jeg tror ikke at dette har hendt.” Vel, det hendte. Det
hendte! Skjønner? Det må skje i denne tidsalder. Vi tror at det skjedde.
Menneskene selvfølgelig, tror ikke det. Jeg syns synd på dem. OK. Det
er åpnet og kan ikke bli lukket igjen.
[76] Dette er hva Han lovte. Det er riktig. Han lovte det. Det blir ikke
noe som er utenom Ordet, fordi du ikke kan føye til eller trekke fra
Ordet. Det er noen som trodde at Boken var forseglet og en viss tid åpnet
og da kunne du føye til Det. Dr. Bloomfield trodde det. Han tok helt feil.
Du kan ikke føye til Boken eller ta fra det. Hva det altså er: Det er en
åpenbaring. Hør etter nå. Det må alltid forbli Ordet. Men åpenbaringen
må avsløre Sannheten om Det, hva Det er, for å få det til å stemme med
resten av Skriften.
§60. Greit. Her sier han: ”Det er en Bok med hemmeligheter.” Vel, vi
vet at det er nødvendig med en profet for å gjøre det, og det finnes en
profet, og en... Store hemmeligheter, som jeg sa for denne timen, er
udødelighet, oppstandelsen, og Bortrykkelsen. Det har altså noe å gjøre
med det. Og det må passe med resten av Skriften. Det er helt riktig. Om
det ikke gjør det er noe galt. Det må... Med andre ord, når denne Boken
blir åpnet da bringer det Guds Ord inn i en uavbrutt sammenheng, hvor
mennesker realiserer det og sier: ”Ja, dette er timen.” Hva denne mannen
da sier, er en åpenbaring, det opplyser hjerte og setter dem inn i det.
Fordi, du skjønner, dersom det ikke er Guds Ord, og jeg bryr meg ikke
om hvor mye du tror, da kommer det aldri til å skje.
§61. Husk, at for noen år siden trodde de på spontan utvikling. En kar
stappet noe høy i en flaske, mens ingen insekter var synlig, og satt på
lokket. Glemte om han gjorde noe annet. Og snart fant de ut at det fantes
noen insekter der inne. De sa: ”Ser dere? Her har vi det. Ingen har lagt
noen insekter der inne. Ingen har lagt noen ting i det. Dette beviser at liv
oppstår av seg selv.”
Dette tilfredsstilte ikke alle mennesker. Sånne gutter som Leeuwenhoek
tok mikroskopet, og sa: ”Tøys.” Da de steriliserte materialet og satt det i
en kar, skrudde på lokket, da skjedde ingen ting. Dette beviste at liv har
et opphav. Greit.
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§62. Det er hva vi snakker om. Gud står bak Hans Ord, noe som er liv
som kommer til manifestasjon. Dersom du tror feil, som de trodde i
spontan utvikling, da tror dere feil! Du må tro rett, og derfra gå framover,
fordi Gud er mer vitenskapelig enn vitenskapen. Han er så vitenskapelig,
at resten av vitenskapsmenn ser ut som dumme idioter. Det er problemet,
og de vet det ikke engang. OK.
[76] Det må alltid forbli Ordet. Men åpenbaringen er å gjøre Sannheten
kjent gjennom Guddommelig inspirasjon av Den, hva Det er, for å få Det
til å passe sammen med resten av Skriften.
§63. Seglene må passe sammen med resten av Skriften. Så ubetinget.
Bortrykkelsen ligger under det Syvende Segl. Dersom det vi snakker om
er sannheten, som passer med Skriften, la oss da se på Guds Ord fra Det
Gamle Testamentet som er for denne tidsalder. Vi går til, la meg se;
Salme 24:7-10.
7. Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så
herlighetens konge kan dra inn!
8. Hvem er denne herlighetens konge? - Herren, sterk og veldig. Herren,
mektig i strid.
9. Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så
herlighetens konge kan dra inn!
10. Hvem er denne herlighetens konge? - Herren, hærskarenes Gud, han
er herlighetens konge. Sela.
Det finnes ikke én forsker som ikke innrømmer at dette er Jesus Kristus
som går opp med de Hellige til Himmelens murer med tinder på og fører
Ham inn som denne herlighetens Konge. Dette er sannheten. OK.
§64. Med andre Ord; Han gikk legemlig opp fra denne jord sammen med
de Hellige. Hvordan kommer han tilbake igjen? På samme vis, fordi Han
er nødt til det. Alfa er Omega. La oss finne ut av det. Vi går til Judas;
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 hårde ord som de har
talt mot ham, de ugudelige syndere. (Og det er Åpenbaringen 19, når
Han kommer tilbake med Bruden.)
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OK. Han for opp med den Gammel Testamentlig Brud. Med andre ord;
Han for opp legemlig med Bruden, og Han kommer tilbake legemlig
med Bruden, og vi snakker om jorden. Skjønner? Han må ha Hans følge
med seg, som er Bruden, og de andre som følger Ham også. OK.
Dersom vi nå ser i Skriften at dette kommer tilbake til jorden igjen i en
herliggjort tilstand med de herliggjorte hellige... Vel, da er du nødt til å
være i Bortrykkelsen for å kunne ta del i det.
§65. [76] Da stadfester Gud dette for å være Sannheten.
[77] Skjønner, Gud trenger ikke en tolk. Han er Hans egen tolk ved å få
til å skje de ting som Han har sagt skulle skje. Slik da Han sa: ”La det
være lys!” og det ble lys. (OK, Han sa det der langt tilbake, Han sier det
nå fordi Ankomsten er Lys – Lys i våre hjerter, våre hjertets øyne.) Dette
trengte ingen tolkning. Det var en vindikasjon/frikjenning.
§66. OK? Tilbake på side 48 sier han:
[206] Det er talt; det må skje. Det vil komme til å skje! Og dere små,
ingen ønsker å dø, ingen ønsker å gå fortapt. La meg si dere en ting, hva
du enn gjør – jeg bryr meg ikke om hvor meget du går til kirken eller
hvor lydig du er mot den... Det er fint; jeg har intet imot det; du burde gå
til kirken. Bare gjør det; fortsett med å gå til kirken, men hva du enn
gjør, kast bort dine tradisjoner og søk helt fram til Kristus, for den
basunen vil lyde nå én av disse dager, og du blir tatt med dyrets merke
på deg, og du vet ikke hva det er før det er for sent. Det er helt riktig!
Ser dere nå at han la det rett fram der. Gud lagde en flukt vei. De ville
ikke høre, så dommen kommer. Dyrets merke kommer.
§67. [78] Nå, Han gav visse løfter for disse siste dager, i Skriften.
OK. Dette er den siste dag; vi er kommet fram til den. Og i Skriften lovte
Han oss ting. Og hva lovte Han oss. Han lovte at det skulle være en
profet og åpenbaringen. Det er gjennom hele Bibelen. Vi får mer og mer
mens tiden skrider fram.
[78] Så der var det. (Hør etter nå.): Det er således Jesus var Guds Sønn.
Gud lovte å sende Ham. (Han snakker nå om det forhold som foregikk
der tilbake på den tiden Jesus var på jorden.) Da Han kom i sin tid her
på jorden og folk ikke kunne tro på Ham, sa Han: ”Ransak Skriften, for i
Dem tror dere at dere har evig liv, og det er De som vitner om Meg. Hvis
Jeg ikke gjør Min Faders gjerninger, da tror Meg ikke, men om dere ikke
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kan tro Meg, så tro de gjerninger Jeg gjør, for de vitner om Hvem Jeg
er.”
§68. La oss nå være klar over at dette er forkynnelsen angående
Bortrykkelsen, Bortrykkelsens lære. Han bruker dette som en illustrasjon
til denne tidsalder som er et nøyaktig parallell til den tid. Vær obs nå.
Skjønner? Fordi her er det som folk ikke tror. Han sa Han er tilbake i
Hans kjøtts dager, Det var et løfte av Gud å sende, og her var Han, og de
sa: ”Nei det er ikke du. Ikke tale om. Det er ikke deg i det hele tatt.” Vær
obs nå, Da Han var her på jorden kunne menneskene ikke tro Ham. Her
er det han sa til de vantroende som sa: ”Nei det er ikke du.” Da han
kastet ut døvstumme ånder, sa folket: ”Er ikke det Davids sønn? Er ikke
det Davids sæd?” Og de sa: ”Nei, det er ikke Davids sæd. På ingen måte.
Dette er en annen en.” Der og da spottet de den Hellige Ånd. Helt riktig.
Skjønner?
§69. La oss nå se nærmere på dette. Hva sa Jesus mens Han stod ansikt
til ansikt med deres vantro, da de ikke aksepterte det som Gud gjorde på
menneskelig vis rett foran deres øyne? ”Ransak Skriften, for i Dem tror
dere at dere har evig liv, og det er De som vitner om Meg.” Med andre
ord: ”Dersom dere ikke kan se meg og det jeg gjør, da har dere tolket
Skriften feil, dere har deres evig liv totalt feilbedømt. Det går ikke på
dette vis.” Nå:
[78] ..., det er De som vitner om Meg. Hvis Jeg ikke gjør Min Faders
gjerninger, da tror Meg ikke, men om dere ikke kan tro Meg, så tro de
gjerninger Jeg gjør, for de vitner om Hvem Jeg er.”
OK. Hva sier Han egentlig? I endetiden, en Bortrykkelse tid, nettopp den
samme tjeneste av gjerninger som han sa han skulle gjøre som blir gjort.
La oss finne ut av det.
§70. Jeg tror ikke at jeg vil utsette det til senere. Jeg kommer muligens til
å ta det opp igjen. Nei, jeg tar det opp nå, dette poenget – Apgj. 3:19b,
etter at han har fortalt Jødene til å omvende seg, at deres synder kunne
bli tilgitt. Han sa: “for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens
åsyn*”
*prosopon
(Betyr: 1. Ansikt 1a. Framsiden av det menneskelige hode. Ansikt, åsyn, utseende.
Ovs. )
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Hva av Gud er synlig for våre øyer? Hva Gud har gjort eller hva Han
gjør. Naturen beviser Gud. Det var en dag da Jesus stod foran en folke
mengde sa Han: ”Dersom Jeg ikke hadde gjort de gjerninger ingen andre
gjorde, hadde de ikke syndet, men nå har de både sett og hatet meg, både
meg og Min Far.” Med andre ord, de gjerninger som Han gjorde vitnet
om at Gud gjorde disse gjerninger, fordi ordene av et menneske kunne
ikke gjøre hva Jesus’ ord utrettet. Han sa: ”Det er Faderen som gjør
dette.” Og det forteller deg her: det kommer til å bli et imponerende og
mirakuløst vekkelsesmøte.
§71. Hva sier Bibelen om det; Apgj? 3:20-21
20. og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus,
(Og Skriften sier, at [vekkelse og nærvær] faktisk går forut denne
’Bortrykkelse’ for å være sammen med Ham ved Bryllupsnattverden.
Vær obs nå:)
21. ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir
gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra
eldgamle dager av.
Her ser dere igjen at en profet blir involvert rett før den bokstavelige
Ankomsten/Komme av Kristus på jorden med Hans hellige og
Bortrykkelsen – en ’Ord profet.’ Og hva kommer profeten til å gjøre?
Han kommer til å restaurere Ordet. Ordet å restaurere betyr å bli forsonet
og bli gjenopprettet igjen. Dette er forskjellig fra verden og universet.
"Cosmos" betyr en fast system, det er hva det betyr. Akkurat som
naturen som er i et fast arrangement, eller det er et fastlagt system. OK.
Verden er underlagt et fast system/”orden” Gud har et fast
system/”orden”. Så, Han bringer alt tilbake til orden igjen. Med andre
ord bringer alt tilbake i samsvar med Ordet igjen, og folket vil komme
rett inn i dette Ordet.
§72. Nå sier Skriften: ”Han kommer til å bringe Det tilbake.” Vær obs
nå: Apgj. 3:22-23.
22. Moses har jo sagt: En profet likesom meg skal Herren deres Gud
oppreise dere av deres brødre. Ham skal dere høre på i alt han sier dere.
23. Men det skal skje, hver sjel som ikke hører denne profet, han skal
utryddes av folket.
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Skriften sier rett her at ved endetiden skal det bli en profet. Skjønner? Og
denne profeten kommer til å gjenopprette dette Ordet igjen ved de
Hellige Ånds åpenbaring. Og når det er opprettet blir de som ikke vil
høre ødelagt. Ordet er ’bokstavelig tilintetgjort.’ Det er nøyaktig det som
Skriften sier her i Malakias – fullstendig ødeleggelse. Det er hva det står
- fullstendig ødeleggelse. Så, dere kan se hva vi snakker om.
§73. Denne tjeneste med underverker, denne store tjeneste som Bror
Branham hadde, var den bokstavelige tjeneste til Herren Jesus Kristus
som kom tilbake til jorden i åndelig form. Og når du ser det, da vet du
med sikkerhet at det neste som kommer er Guds Ord, og deretter Guds
Ord fullført! OK. Vi blir rede for Bortrykkelsen. Vi blir rede for
tusenårsriket. Skjønner. Dette er Bortrykkelsen.
[79] På Wesleys tid vitnet hans gjerninger om hvem han var. (Det var
Wesley) På Luthers tid under reformasjonen, vitnet det om hvem Luther
var. På pinsevekkelsens tid vitnet, gjenopprettelsen av nådegavene,
tungetalen, kraft til å kaste ut djevler, om det. Det er ingen tvil om det.
Skjønner dere? Det var Ordet som da ble fullbyrdet. Det var i deres
dager. Skjønner? Det som vitner om denne dagen... snakker om
Pinsevenner.
[80] Folk sa da det oppstod... Jeg leser bøkene om pinsens historie. De
sa: ”Det kan ikke vare lenge. Det vil snart brenne ut.” Det brenner
fremdeles. Hvorfor? Det er fordi du aldri kan slokke det. Gud sa det
skulle komme. Det var den del av Ordet og det er umulig å slokke det.
Og så når Bruden (Legg nå merke til vår tid.) og når Bruden blir kalt ut
hvordan vil du da slokke det?
Pinsevennene kalte aldri ut en Brud. Men vet du ikke at det må bli en
utkalling? ”Kom ut av henne mitt folk.” OK, hvem skal gjøre det?
Hvordan kan du få vite hvem som skal gjøre dette? Skjønner? I Skriften
finner du øremerker. Det er hva jeg forsøker å få fram til dere; liksom
Bror Branham gjorde, gang på gang. Lær om øremerker! Da blir du ikke
forført.
§74. Nå;
[80] ... Det er Guds Ord som er blitt gjort til sannhet ved at det blir
åpenbart ved manifestasjon. Og vi lever i de dager. Lovet være Herren!
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Åpenbaringen av hemmeligheten om Ham Selv.
La oss se på disse ting her. Hvem avlegger vitnesbyrd om det? Bibelen
sa at Elias skulle gjøre det. Nå, hemmeligheten, han sa her... La oss gå
tilbake til 78.
[78] Nå, Han gav oss visse løfter for disse dager i Skriften. (Det er hva
han sa var for de siste dager.) Så der var det. (Legg nå merke til at han
sammenligner det med Jesus sine dager.) Det er således Jesus var Guds
Sønn. Han lovte å sende Ham. (Det stemmer, skjønner. Lovte å sende
Ham tilbake i på den dagen.) Da Han kom i Sin tid her på jorden og folk
ikke kunne tro på Ham, sa Han: ”Ransak Skriften, fordi Den vitner om
Meg.” Men gjorde de det? På ingen måte.
Gjør det i dag? Nei så men. Hvor går de hen? En lite svart bok. ”Vår
Menighet tror ditt, vi tror datt; vi klarer ikke å ta imot det.” Skjønner?
Hva er det da han sier her?
[80] Da når Bruden er blitt kalt ut, hvordan vil du da forklare det?
Ble de kvitt Jesus ved å korsfeste Ham? På ingen måte. Ble de kvitt det
faktum at Han var Messias? På ingen måte. Kan du bekjempe Gud? På
ingen måte. De kunne ikke stoppe Luther; de kunne ikke stoppe Wesley;
de kunne ikke stoppe Pinsevennene; de kan ikke stoppe oss. På ingen
måte. Det er ikke mulig.
[80]... Det er Guds Ord som er blitt gjort til sannhet ved at det blir
åpenbart ved manifestasjon.
§75. Med andre ord, profeten står der og viser dere, basert på Hans Ord,
hva Gud gjør; det er Ordet, der er Det. Hva tror du folket følte seg da de
sa: ”Johannes hvem er du? Døperen Johannes?” Han sa: ”Det skal jeg si
dere. Jeg er Guds Manifesterte Ord i menneskelig kjøtt.” ”Hva mener du
med det?” Han sa: ”Jeg er Jesaja 40, der hvor det står; ’Hver dal skal
heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes, det bakkete skal bli til
slette, og hamrene til flatt land.’ Jeg er den som roper i ørkenen, fordi jeg
er Malakias 3:1 og jeg er Jesaja 40:3.” De sa: ”Å, glem det.” De var
skremt en stund. Men de fant snart ut at Johannes ikke kunne gjøre så
mye. De ble ganske redde for Bror Branham også en stund; da fant de ut
at han ikke kunne gjøre så mye. Dere sier: ”Å, det er forferdelig.” Vel,
hør etter. De var på en måte redde for Jesus Kristus også, og de fant ut at
Han ikke kunne gjøre mye. Men i dag er de ikke redde. Men ser du, det
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er der hvor de alle sammen går feil. På grunn av dette kommer det en
dom snart.
§76. Peter og Paulus sa nå: ”Dere er ikke uvitende. Dere behøver ikke
være redde. Det blir ikke som en tyv om natten for dere” Hvorfor? Han
sa: ”Fordi dere har en åpenbaring.” Og denne stadfestede åpenbaring må
finne sted i ditt liv; og åpenbaringen er: Bortrykkelsen er i gang nå. Den
er i gang og utvikler seg. Og dersom du er en del av det, er du klar over
det. Og vet du hvordan du får vite det? Ved Skriften. Ikke ved en eller
annen følelse eller ved å tro at du er noe; fordi Bibelen klart og tydelig
sier: ”De som lever skal ikke ha forrang over noen.” Du kunne være død,
død, død, da står her i live, i live, i live; og du er ikke noe annet enn død,
død, død, fordi det er Gud som må gjøre det. Men det er best at vi er på
vakt. De døde behøver ikke det. Vet du hvorfor? Fordi Han kommer
forbi og bringer disse bringer disse menneskene som er i sine teofanier
med seg hit for å gå i deres kropper – Den Hellige Ånd skal gjøre det.
Hvorfor? Fordi det er kalt Gud. OK.
§77. Vår tid er over. Jeg har ikke engang kommet dit hvor jeg var siste
søndag. Jeg er lei meg for det. Jeg er som mannen i en tredemølle: hver
gang han tar to steg forover går han fire tilbake. Vel, jeg er lei meg for
det. Jeg tror ikke at jeg er her neste onsdag. Jeg fortsetter med å fortelle
dere at jeg skal reise men denne gangen tror jeg at det kommer til å skje.
Dersom jeg kan få tak i bilen slik at jeg vet at det er riktig, da drar jeg av
sted for en liten stund.
Gudstjeneste kommer til å fortsette som vanlig. Bror Evans og Bror
Lloyd skal ta vare på saker og ting. De kan spille noen lydbånd eller de
kan forkynne. Dersom de tror at dere trenger noe er det fint for meg. Jeg
er glad for at de kan tale, og om dere ikke liker det, vel da må dere bare
holde ut, tror jeg. Det er måten å gjøre det på. Dere kan be for dem. Det
er det rette. Greit? Dere er fine mennesker, jeg bare forsøker å spøke
med dere.
Håper at jeg kan komme av sted. Jeg er allerede alt for sent ute. Jeg har
så mye på meg at jeg er nødt til å ha noen steder å gå til for å se hva som
kommer ut av det hele. OK. La oss reise oss. Onsdag halv åtte; søndag
kl. elleve og så videre.
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Nådige Far i Himmelen, igjen kommer vi til deg med hjertene fulle av
takknemlighet, vel vitende om at vi lever i de siste dager. For noen er det
meget forvirrende, og for noen er det meget, meget opplysende. Og
Herre, vi vet virkelig hvor forvirringen ligger, spørsmålene blir alltid stilt
på basis av hva de forstod i fortiden eller hva de hadde opplevd. Herre,
vi er nødt til å få alle disse tingene bort, ut av våre hjerter og sinn, og vite
med slik sikkerhet som Jesus da Han sa; mens Han kom ned i kjøtt:
”Satan har ingen del i Meg, og Jeg har ingen del i satan.” Og vi vet at
kirken har lagt sine hender i satans hender for å få åpenbaring. Satan selv
har tolket dette Ordet i alle disse år, slik som han alltid har gjort helt fra
begynnelsen. Og folk hører på ham og det betyr et ord fra og det er blitt
satans kongerike. Herre, hvordan kan folket da tolke Ditt Kongerike og
forstå det, om de ikke gir opp alt de noen sinne har forstått? Og Herre,
denne timen vi lever i er sinnets time. Vi er takknemlig Herre, at ved Din
nåde, og ved Din nåde alene Herre, ved Din hjelp og Din hjelp alene,
Herre, fordi vi ikke kan gjøre noe av oss selv. Vi forlater alle ting som vi
engang trodde vi visste. Herre vi må, vi blir nødt til å forlate alt vi
engang trodde vi hadde forstått, for å se det fullstendig klart ved Ordet,
som har blitt stadfestet som det sanne åpenbarte Ord for denne time, som
er blitt brakt til vår oppmerksomhet. For Herre, vi vet ved å lese Din
Hellige Skrift, ved å lese historiebøkene som er blitt skrevet vedrørende
Skriftens anliggende om denne verden, kirkens historie og alt dette, det
har aldri vært en mann som denne i to tusen år. Ikke tale om. Vi vet
Herre, at vi stor foran noe og Fader Gud, slik som folket den gangen i
Døperen Johannes sine dager kunne se ham og vite at han snakket
sannheten, og kunne se Jesus Kristus åpenbart – Herre, jeg tror ikke at
det er noen forskjell mellom dem og oss. Dersom vi er utvalgt skal vi se
Det. Vi skal se Det, Herre. Vi går ikke glipp av Det. Og i dag tror vi med
hele vårt hjerte at vi ikke går glipp av noen ting, men vi glir mer og mer
og mer inn i den herlighet som Peter talte om. Vi tror det, Herre; vi bare
tror det på grunn av hvor vi står i nåde, og ikke på grunn av noe vi har
gjort eller håper på å gjøre. Det er den hele sannheten. Vi tror det Herre,
som en nådegave, som arvtagere til Den Allmektige Guds Nåde. Så, Far,
vi tar bort alt fra oss selv og legger det på Deg, slik at du kan få første
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plassen, æren gjennom denne time, Herre, når Du bodde i denne her, vår
elskede Bror... [Slutt på lydbåndet.]

