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BORTRYKKELSE #9.
Videre åpenbaring om Jesus Kristus.
13. nov. 1983.
Skal vi be først? Himmelske Far, vi er meget glade for å være i Dit Hus
som Du har pekt ut til oss. Vi er takknemlig for det, Herre, og vi bare
ønsker å uttrykke vår takknemlighet at vi kan komme sammen som Guds
barn – forhåpentlig, herre en del av den første oppstandelse og vi håper
at det er ved nåde, og ikke ved noe annet – fordi ved oss selv eller av oss
selv, vi har ingen håp fordi vi er får som er på villspor. Men under den
Hyrdenes Overhode Herre tror vi at vi er ledet tilbake og er rede til å gå
inn i Kongedømmet som er preparert for oss, og alt dette er ved nåde. Og
vi er takknemlig for det.
Hjelp oss nå til å holde ved like denne holdningen av tilbedelse og
respekt til Deg i kjærlighet O Gud ut fra det dypeste av våre hjerter, at vi
kan være i ett med Deg og med hverandre, på grunn av den Hellige Ånds
Kraft i Ordet som har satt dette foran oss, fordi vi ikke ville sette krav på
det om det ikke var for Ditt Ord og at dette er tiden for oppfyllelse for
Det. Vi tror at det er slik og vi overgir oss selv til deg. I Jesus Navn
Amen.
§1. Vi holder på med emne ”Bortrykkelsen.” Vi hadde en liten skift siste
gangen ved å se tilbake. Vi kom fram til side 19, og tok dere tilbake
igjen til mer eller mindre side 14... gikk tilbake til side 17. Og jeg trodde
at det var meget god, når man tar i betraktning at der finnes så mange
aspekter man må tenke på. Denne læren om bortrykkelse, dette
budskapet som Broder Branham forkynte, ble talt den 4. desember 1965.
Jeg tror nok at dere er meget god klar over at det er den siste
læremessige budskap som Broder Branham forkynte. Og la oss se det i
øyene, dette budskapet handler om de siste øyeblikkene som du og jeg
opplever på jorden og blir tatt opp i noe som er så fenomenalt
annerledes. Bortrykkelsen stenger hedningen Bruden bokstavelig tal av
for alt, og setter henne inn i en ny sfære som hun blir tilpasset til på
grunn av Bortrykkelsen.
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§2. Nå, jeg vil påstå at dette budskapet som Broder Branham talte er
kronen på hans verk, fordi det var ikke én som følgte som var så
vesentlige, sammenlignet med den omfattende budskap han hadde. Dette
er den siste budskap. Dette er Læren. Med andre ord, du oppdager at
folk forstår det, spesielt forkynnere, og noen forstår det fortere enn
andre, og med engang kikket de på tidsregningen. Og mens de iakttok
kronologien, lurte jeg på om de hadde fortsatt at dette var
toppen/klimaksen av tidsregningen, fordi der fantes ingenting å forkynne
etter dette, fordi når du kommer fram til Bortrykkelsen, da er der intet
sted du kan gå til. Du har ingen fri vilje lenger etterpå så langt jeg kan
skjønne det. Du er fullstendig underlagt viljen til den Allmektige Gud,
slik at du har en fri vilje og du har det ikke, fordi den andre viljen er
fullstendig borte. Du er inn i noe som er fullstendig annerledes.
Så dette budskap angående Bortrykkelsen, som Broder Branham talte er
høydepunktet av alle andre budskaper. Det er det største budskap han
talte. Alle andre budskaper leder fram til dette budskap. Det er
høydepunktet hvor alle andre tidsaldrer ledet fram til. Så du skjønner det
er en meget mektig budskap. Vi går igjen tilbake til side 14. Broder
Branham talte om Job som satt på asken inntil folket sa: ”Når får dere
ham vekk derfra?” Og dere sier: ”Når får du oss bort fra side 14?” Jeg
vet ikke. Jeg kommer meg bort derfra, men jeg kommer muligens tilbake
igjen til den.
§4. Branham sa:
[64] Visste dere at det er forutsagt at den Protestantiske og Katolske
kirke skal være blind i de siste dager? Det samme står i Skriften, hvor
Kristus står på utsiden og forsøker å komme inn.
Det er dette som han forsøker å si her: i de siste dager får dere virkelig
den siste avbetalingstermin av den gjentakelse av hva som hele tiden har
foregått gjennom de tidsaldrene. La Ham in; kast Ham ut, la Ham in, kast
Ham ut; la Ham in, kast Ham ut; la Ham in, kast Ham ut; La Ham in,
kast Ham ut , inntil Han blir lei av det en dag.
§5. Akkurat som Broder Branham var i hans menighet en dag, jeg tror at
jeg fortalte dere hvordan det er, og menigheten var pinsevenner, de sa:
”Nå har vi en åpenbaring i tunger og tolkningen, Så sier Herren: ”Broder
Branham, du må gå til din far i kveld, og han gir sitt hjerte til Herren” Og
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Broder Branham sa: ”Bare et øyeblikk. Jeg kjenner min far, jeg forsøker
ikke å kritisere en annet menneskets åpenbaring, men jeg kjenner min
far, og jeg tror ikke at alt er rett som det skulle.” De sa: ”Et øyeblikk nå,
du tviler vel ikke på Herren, Broder Branham? Det er en forutsetning at
du tror Gud. Du må gå til din far, ’så sier Herren’, han gir sitt hjerte til
Herren.”
Altså, Broder Branham som var klar over at sin far var meget beruset
eller mindre beruset, men uten tvil kunne han ikke snakke om Herren
med suksess til en man som var full. Men uansett, tenk om dett var Gud,
så, han går og snakker. Han går til sin Far og sier: ”Pappa, vi hadde vår
budskap i kirken i tunger med tolkning som sier at de går ut fra at du gir
dit hjerte til Herren.” Og han sa: ”Sønn, det er en ting jeg vet, Charlie
Branham vet vel ikke så mye, men jeg vet en ting at man går ikke full til
Herren.”
Så, han sendte Broder Branham tilbake til kirken. Broder Branham gikk
då tilbake til kirken og fortalte det til forsamlingen. De sa: ”OK, du var
ulydig til Gud. Feilen var at du gikk ikke i tro. Kom deg nå ut herfra. Du
er ikke pastor lenger.” Så Broder Branham går til bilen sin, setter seg og
Gud sa: ”Går tilbake igjen og fortell dem til å komme seg ut.” Så han
gikk inn og kastet dem ut. Hva var noe poenget med min fortelling? Jeg
tror at dere fikk tak i det, ikke sant. La Ham in; kast Ham ut, la Ham in,
kast Ham ut; la Ham in, kast Ham ut. ’En dag kaster Gud dem ut. Ikke
sant? Det er slik Broder Branham gjorde, et levende forbilde i vår midte.
Når de kaster deg ut, vent da på din tørn og da kaster du dem ut. Det er
riktig! ”Gå ut fra meg, dere som gjør urettferdighet.”
§6. Ok, forsøker å komme tilbake igjen i:
[64] Fordi du sier: ”jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet
ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken.”
Selvfølgelig var de blind da Jesus var der i kjøtt.
Åpenbaringen tre. Der har dere den samme blindheten igjen, idet de
tramper over Guds ting som om det ikke hadde noen betydning for dem,
spotter og gjør narr av det, det er hva Bibelen sa.
Husk nå at emne er ”Bortrykkelsen.” Emne er ”Bortrykkelsen.” Og
kunne det være slik at bortrykkelsens budskap kaster Jesus med suksess
ut av kirken? Og da venter Han banker på døren og de som ønsker å
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være inn i Bortrykkelsen sier: ”Kom inn.” Og her står Han i vår midte.
Og Han sier på den tiden: ”Også slik som jeg har seiret og ble satt ned
med Min Far, i Hans trone, (Det er Ordet som er vårt nå¨) også skal han
som seirer sitte med Meg i min trone.* OK?
*(Jeg tror at Lee Vayle referer til: Åpenb.3:21 Den som seirer, ham vil
jeg gi å sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og har satt
meg med min Far på hans trone. Ovs.)
§7. [65] Men for menigheten... Disse mennesker spotter, og emne er
”Bortrykkelsen” og Bortrykkelsen er en åpenbart lære. Men for
Menigheten, Bruden, er Bortrykkelsen enn åpenbaring. Det er åpenbart
for henne, at det er åpenbaringen, den sanne Jesus Kristi Brud skal vente
på. Åpenbaringen om Bortrykkelsen.
Han slår det fast gang på gang. På engelsk er det meget vanskelig å
poengtere at Bruden venter på en bortrykkelse, og det er en åpenbaring.
Jeg har allerede nevnt at fordi det er en åpenbaring, og han forteller oss
her at menigheten har ventet på det, at det er åpenbar at den sanne
åpenbaring om Bortrykkelsen ikke var gitt til Luther, heller ikke gitt til
Wesley og Pinsevennene, men er gitt til profeten til Bruden for denne
time. Jeg trekker nå ikke en konklusjon. Jeg kommer kun med en enkel
faktisk kunngjøring, fordi han sa: ”Hun venter på den.” Og Kirken var
død inntil Luther sin tid. Og alt som Broder Branham lærte oss begynner
med Kirken som kommer tilbake igjen til sin originale og restaurerte
tilstand til å begynne fra Luther av og avslutter i denne timen.
§8. Han sier nå:
[66] Nå det er en åpenbaring – det er Bortrykkelsen og dette er emne –
for åpenbaringen er tro. Du kan ikke ha en åpenbaring uten at det er
tro.. tro er en åpenbaring, for det er noe som blir åpenbart for deg. Tro
er en åpenbaring. Tro er noe som blir åpenbart til deg liksom det ble for
Abraham som kunne kalle alt som var imot åpenbaringen som om det
ikke fantes.
Hva han nå forteller dere her er at denne læren om Bortrykkelsen skal bli
en åpenbaring, og når du mottar den skal du bli i samme stilling og
posisjon som Abraham, fordi skal tro alt det som er i motsetning til hva
alle andre sier og hva som er i motsetning til bevismaterialet.
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La oss ta det om igjen, fordi det er ikke helt sant. Det er i motsetning til
hva som er det soleklare beviset her borte, fordi du ikke kan se noe som
skal si: ”Hei! Det er Bortrykkelsen, og det er sannheten om denne
læren.” Nå ved tro skal du fornekte alt som er i motsetning til denne
læren. Nå, om ikke det er det som profeten sier, da ønsker jeg at noen
forteller meg hva han sier.
§9. Nå. Han sa:
[66] Det er hva tro er, en åpenbaring av Gud. Menigheten er bygget på
en åpenbaring, hele dets legeme.
Hele legemet har hatt en åpenbaring i den hensikt å plassere det i bruden.
Og nå er der en endetidens åpenbaring som ikke bare plasserer
endetidens Brud i legemet, men for endetidens Brud bokstavelig talt ut
herfra uten å dø, som betyr at det blir en oppstandelse, som igjen betyr at
hva vi enn har som åpenbaring blir nødvendig for å få de døde ut av
jorden. Menneskene kommer ikke til å like det, de kommer ikke til å like
det i det hele tatt, at vår åpenbaring blir den siste åpenbaring, og hva enn
denne bortrykkelse lære innebærer blir det nok for oss til å være i stand
for å komme oss ut herfra. Derfor betyr det at dette Budskapet er
ansvarlig, eller denne læren, eller hva det en er som er inn i det, er
ansvarlig for oppstandelsen så vell som Bortrykkelsen.
Dette blir ikke vell mottatt, men dersom du hører på mine ord, da husker
du alt som jeg har sagt var hva Broder Branham på forhånd sa; men jeg
forsøker å kaste så my lys som jeg kan på det.
§10. Du finner ut, i de oppfølgende vers eller paragrafer, at Broder
Branham forklarer hva han mener med å motta en åpenbaring og regner
alt annet i motsetning til det.
[67] For noen uker siden snakket jeg med en baptist prest. Han kom fram
for å diskutere med meg. Han sa: ”Jeg liker deg som menneske, men du
er helt på villspor.” Jeg sa: ”Da ber jeg om at du hjelper meg med å
komme på rett spor igjen.” Så, han sa: ”Det med Skriften. Vi kan aldri
være i stand Broder Branham til å få den rette forståelse av tingene før
vi får tatt ord for ord nøyaktig etter den greske teksten og så videre.”
[68] Jeg sa: ”Å min gode mann, du vet bedre enn det. Selv på konsilet i
Nicea, så langt tilbake som det, tre hundre år etter* Kristi død,
debatterte de allerede om hvilken gresk lærer som hadde rett. (De
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debatterte over en diftong som er en dobbel vokal.) De kan ikke. Det er
en åpenbaring. Det hele er en åpenbaring.”
Han sa: ”Jeg kan ikke akseptere en åpenbaring.” Jeg sa: ”Hvorledes
kan du da godta Kristus?” Han sa: ”Å, Bibelen sier: ”Den som tror på
Jesus Kristus, har evig liv.”
* (Lee Vayle sier ’tre hundre år før Kristi død.’ Jeg har sett på Branhams
tale og her står tydelig: ”Til og med i Nicea Konsil så langt tilbake som
det, tre hundre år fra Jesus død, var de fortsatt i gang med å debattere...
etc.” ovs.)
[69] Jeg sa: ”Det er sant. Skriften sier også at ingen kan kalle Jesus for
Kristus uten at Den Hellige Ånd får åpenbart det for ham.” Se der
kommer vi rett tilbake til åpenbaring igjen. Det må bli åpenbart.
Han sier her nå: ”Jeg bryr meg ikke hva du tror du har lest i Bibelen.”
Og med engang blir alle... Håret star rett I været, og de reiser seg I hellig
harme mot denne forferdelige profeten som tør si noe slikt, mens de ikke
er klar over at deres villedede kirker har gjort mye verre ting! Dette fordi
de bygger sin tolkning på det. Hvorfor har vi så mange trosretninger om
dette ikke er sannheten? Og hvorfor vil vi ikke har trosretninger? Fordi
vi ikke kan! Fordi vi har akseptert en åpenbaring.
Ved å si: ”Vel, jeg tror det Bibelen sier dette,” da er du is strid med dit
egen sin. Dit sin har ingen verdens ting å gjøre med det. På ingen som
helst måte.
§ 11. Han slår det meget hard fast.
[70] I Bibelen ... Kain og Abel hadde ingen Bibel de kunne lese i.
Nå ser du at du har en Bibel du kan lese i. Og du ta en konklusjon, og din
konklusjon er fullstendig feil fordi alle sammen skriker etter Blodet og
Blodet gjør ingen noen ting for noen om ikke du er i Lyset. Blodet kan
kun rense dersom du vandrer i lyset. Og menneskene ønsker ikke å
bringe sine gjerninger til lyset fordi de er onde. Fordi de er byget på
Kain, som er Ordet uten åpenbaring. Han går tilbake til begynnelsen.
[70] der var ikke engang en Bibel.
Men der var en åpenbaring. Da erstatter åpenbaringen i og for seg Ordet.
Vi snakker nå om Kristus i ord form. Kristus i ord form gjør egentlig til
ingen nytte unntatt som et lager av fordømmelser, fordi du kan har rett
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eller du kan ta feil og dersom du tar feil er du to ganger fordømt selv vet
å forsøke å være rett. Det er riktig, absolutt sant. Dette er der Kain og
Abel stod. Hva jeg sier er at den klare åpenbaring av Ordet fortrenger din
personlige tolkningen av det skrevne Ord.
[70] Hadde ingen Bible å lese i, men ble åpenbart til Abel ved tro, som
er en åpenbaring, det er: tro er en åpenbaring. Abel offeret til Gud en
mer fortreffelig offer enn den av Kain. Det står ikke skrevet at Kains
offer ikke var fortreffelig, det var fortreffelig.
§ 12. Jeg er glad at Metodistene i likheten med meg er tilhenger av
forbudet mot å drikke alkoholholdige drikker, men det fører ikke fram
noe sted, selv om det er mye bedre ikke og har fylle sjåfører på veien
eller ingen fylle bilførere enn fylle bilførere på veien. De gjør en bra jobb
når det kommer til det moralske. Men som Broder Branham sa: ”Den
Metodist kvinne som ikke rotet seg bort i noen andre men, slik som den
Baptist kvinne som frambydde seg selv til andre men, og det er grunnen
til at hun var den samme ekteskapsbryteren som hennes nabo var, som
levde i seksuelt synd.” Men jeg er glad at hun ikke løp rund, fordi da
ville det bli mindre seksuelle sykdommer og alt mulig annet, mindre
moralsk fordervelse. Det var fint, men ikke bra nok. Skjønner? Uten
åpenbaring.
Denne åpenbaring nå, denne fontenen, denne kilden om hva Abel gjorde,
førte til at han var rettferdig, fordi, om Abel hadde levd så lenge ville han
senere har forrettet samme offer, som Kain hadde framført, ofringen av
første frukten. Skjønner?
§ 13. Nå Matt. 16:13-17. Vi har ikke tid, men dersom dere ønsker å lese
det:
13 Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurte Han disiplene
Sine og sa: "Hvem sier menneskene at Jeg, Menneskesønnen, er?"
14 Da sa de: "Noen sier døperen Johannes, noen Elia, og andre Jeremia
eller en av profetene."
15 Han sa til dem: "Men hvem sier så dere at Jeg er?"
16 Simon Peter svarte og sa: "Du er Kristus, Den Levende Guds Sønn."
17 Jesus svarte og sa til ham: "Salig er du, Simon Bar-Jona, for kjøtt og
blod har ikke åpenbart dette for deg, men Min Far, Han som er i
himmelen.
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(Broder Lee Vayle leser den slik. Ovs.): Velsignet er du Simon Barjona:
fordi du har en åpenbaring som aldri kom til deg av seg selv, eller at
noen annen gav den til deg; men du fikk den av Gud og på dette, som er
den åndelig åpenbaring, blir Menigheten bygget.
Han beskrev det som Abel hadde, og sammenlignet og knyttet det
sammen med det som Peter hadde, og han trakk ikke paralleller med det
som Kain hadde, fordi en var utenfor og to var ikke. Legg nå merke til at
Kain var en religiøs person, og det var ikke at han fornektet en offer.
Nei. Heller fornekter mennesker i dag en bortrykkelse. De har bare en
feil åpenbaring angående det. Skjønner?
§ 14. [73] Han så nå: ”Kjøtt og blod åpenbarte deg det aldri til deg, men
Min Far i Himmelen. På dette skal jeg bygge min menighet.”
Legg nå merke til at han sa: ”Hvert eneste del av menigheten er bygget
på en åpenbaring og hele legemet som er bygget på en åpenbaring skaper
en bortrykkelse.” Så de utviklet seg til det. Og i den siste tidsalder blir
det Læren om Bortrykkelsen, som er den sentrale lære, fordi det blir
ingen Bortrykkelse uten at det er en Oppstandelse.
§ 15. [73] Nå ... Jeg skal bygge min menighet. (Åpenbaringen av Ordet i
sin tidsalder)
Der er et annen sak som menneskene ikke forstår: dette at broder
Branham lærte at Ordet er for Dets Tidsalder. Og de sier: ”Vell, bare et
minutt, her er hele Boken.”
Om det ikke er det dummeste ting under Guds høye Himmel! Hvor
mange kjente en kvinne, en jomfru, som skulle få et barn uten en manns
inngripen? Broder Branham uimotsigelig sa: ”Hver man sa gjennom
tiden: ” Å, det er min datter, det er henne som kunne bære frem Messias
og vi har skutt gullfuglen, som er kåpen, og vi får det godt. (Ikke sikkert
på oversettelse: and we’ll buy the booties. Overs.)
Er det sant? --- Forsøkte Broder Branham å si at hvert eneste Israellit
visste at hans datter skulle bli gravid ved Gud og ikke ved en mann?
Tullprat. Broder Branham kunne ikke ha sagt det. Hvorfor ellers måtte
Josef ha en drøm. Han kunne ha stanset og sagt: ”Bare et øyeblikk,
kunne dette være kvinnen som skulle få en baby uten en mans
inngripen?” Han gjorde det ikke, fordi han sa: ”Hun har stått in med
noen, tror jeg.”
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Hva er det altså? Det hebraiske ord er ”amah”, som betyr ung kvinne.
Hun måtte være jomfru; dette er sant. Men de trodde at dette skulle
komme gjennom Davids blod linje; gjennom Davids slekt er så absolutt
riktig, fordi Josef og Maria kom fra Davids slekt, for å si det slikt, så
langt det gjelder det menneskelige tabernaklet.
§ 16. det finne et Ord for en tidsalder. Det betyr at tidsalderen for babyen
til å bli født, som er Kristus, kunne ikke foregå på en hvilken som helst
annet tidspunkt. Den Hellige Ånd kunne ikke falle i en annen tidsalder.
Den Hellige Ånd kunne ikke komme til Paulus på en annen tidspunkt.
Budskapet kunne ikke komme til Luther på et annen tidspunkt. Det er et
Ord i enhver tidsalder. Og om de bare hadde forstått at der finnes
banebrytende tidsaldrer. Syndfloden var en banebrytende tidsalder. Da
Abraham kom ut av Ur i Kaldea var en banebrytende tidsalder. Det var
en epoke gjørende tidsalder da Israel gikk ned til Egypt. Og da de kom ut
var det en banebrytende tidsalder. Det var en banebrytende tidsalder da
Jesus ble født. Pinsen var en epokegjørende tidsalder. En banebrytende
tidsalder er nå. Hva er den epoke gjørende tidsalder? Oppstandelsen og
Bortrykkelsen, og det må finne sted. Det er en Ord for tidsalderen, og
Menigheten er bygget på denne Åpenbaringen om Ordet. Hvor ellers er
din tro?
§ 17. [73] På denne klippe vil Jeg bygge Min Menighet (På
Åpenbaringen av Ordet i sin tidsalder/sin sesong.), vil Jeg bygge Min
Menighet, og hvelvedes porter skal ikke få makt over den.”
§74. Han sa nå: ”Åpenbaringens bok er den siste bok i Bibelen.”
Husk, han snakker om Bortrykkelsen. Det er grunnen til at bortrykkelsen
ligger i Åpenbaringens Bok! Vi forstår at Broder Branham tok det som et
forebilde. Og husk, Broder Branham sa at en man kan være et typisk
eksempel på hele saken, hele Bruden, akkurat som en man kan oppfylle
alt som er nødvendig i Bruden. Mange mennesker ønsker seg en masse
åpenbaringer. ”La oss komme sammen, og forene våre resurser.”
Det går ikke. Elia er én person. Den gjengen i Pinsvennen, som er opptatt
med segnregn, har gjort ham til et foretak. Den gjengen er åndelig død,
død, død, de er treenighets- eller enhets tilhengere. De er alle sammen
død fordi de ikke tror Guds Ord. De sier at de gjør det, men de lyver,
fordi Elia sannelig må komme. Og de sier: ”Vi trenger ham ikke.” De
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sier: ”Vel, vi har Jesus Kristus.” Hvem bryr seg om den slags tull? Men
fakta er at Jesus sa: ”Du er nødt til å ha ham.” Da er det av ingen nytte å
si: ”Jesus, jeg vil ha Deg,” når Han sier: ”Du er nødt til å har Elia.” Han
sa nå ikke: ”Du behøver ikke å ha meg.” Han sa: ”Du må ha Elia også.”
Og den samme gjengen snakker om innsats. Du må ha gjerninger,
gjerninger, gjerninger, gjerninger!” Og når det kommer til Elia... ”Vel vi
trenger ikke ham.” Noen er helt tullete. Det viser hvor sinnssyk det er i
denne timen.
§18. [74] Åpenbaringen er den siste Boken i Bibelen. Kapittel 4 handler
om en man, Johannes og han blir tatt opp, dette viser oss bortrykkelsen.
Men vi stopper ikke der, dere finner ut at det er Åpen. 10:1-7 også. Han
sa, [74] ”Åpenbaringen er forseglet for de vantro.”
Han forteller dere noe, da han sa: ”Emne er Bortrykkelsen.” Han la dere
derfor vite at Bortrykkelsen er blitt forseglet i Boken, fordi i Åpenb. 10
sier Det dere: ”Boken er forseglet.” Men i Åpenbaringen 22:10 sier Det:
”Boken er åpnet.” Og det er ved den tiden, Åpenbaringen 22, at Livets
Tre, som er udødelighet, kommer til syne. Åpningen av Seglene kommer
med det altså, men udødeligheten går foran Bortrykkelsen, fordi vi blir
forandret og tatt opp. Det er altså grunnen til at vi oppdager her at
Bortrykkelsen har vært en forseglet Lære.
§19. Han sa nå: [74] ”Hver den som tar et Ord fra Dette eller legger et
Ord til, hans del vil jeg tar bort fra Livets Bok.” Og han forteller dere
rett fram, at de som avviser Bortrykkelsen, ikke er med. Du sier: ”Vel det
er bare Pastoren Branham. Jeg har mine egne ideer.” Vel hold deg til
dine ideer. Jeg har ingen problemer med det. Jeg bryr meg ikke om du
klarer deg eller ikke. Du sier: ”Du er ond og barsk.” Gi meg en grunn
hvorfor jeg skulle være bekymret når du snur ryggen til. Om du ønsker å
stikke hånden din i kjøttkverner, og tror at du er smart, vær så god. Ikke
legg skylden på meg, når armen opp til albuen er blitt borte. Hør etter,
jeg er ikke ferdig med å forkynne. Jeg kommer tilbake til Peter om et
øyeblikk. Bare gi meg lit tid. Og vi vil se om jeg kan være hard eller ikke
og om det er best at dere blir tøffe elle ei. Eller om dere kan fortsette
med å sitte på gjerde i denne tiden. Jeg håper ikke at noen av dere her,
sitter på gjerde nå om dagen håper jeg. Dere blir dyttet til en side eller
den andre enten ved din egn vilje eller Guds vilje.
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§ 20. Hør etter nå: [74] Hver den som tar et Ord fra Dette eller legger et
Ord til, hans del vil jeg tar bort fra Livets Bok. Husk nå, Bruden er en
fullstendig synlig Livets Book i kjøtt. Det sier de rett ut her, du klarer
deg ikke. Vi blir klar over de da at alt sammen var gitt til de troende.
Vel, det sier deg at de Utvalgte ikke blir forført. Det sier deg at ingen av
Bruden glir glipp av det. Og det åpner Åpenbaringens Bok og åpenbarer
Hvem som er forfatteren av hele denne Boken. Han snakker nå om
Åpenbaringens Bok. Han som er å se på som Alpha og Omega, fra og
med 1. Mosebok til Åpenbaringsboken, er Jesus Kristus, akkurat den
samme gjennom hele Boken hele tiden. Og Den åpenbarer hele
hemmeligheten om Ham Selv og Hans planer for Sine menighetstider
som skal komme, og det var forseglet i den med syv Segl.
Og han sier til dere: ”Dette er Bortrykkelsen... Dere får nå i ferd med å få
sannheten om Bortrykkelsen, som er en videre åpenbaring om Jesus
Kristus. O Gud, har nåde.
§ 21. Jeg fikk i går en telefon fra en venn av meg. Han snakket om en
hvis person og denne personen snakket med en pastor. Han møtte ham på
Bermuda, Barbados, eller der omkring et sted. Og de snakket om
Nærværet og han slå tilbake på oss. Han sa: ”Vel, bringer de fram, når de
snakker om Nærværet, åpenbaringen om Jesus Kristus?” Og denne karen
klødde seg på hode og sa: ”Da begynte det å gå opp for meg. Denne
mannen viste meg på en måte akkurat nå, at noe var galt med ham.” Og
denne karen sa: ”Når du går tilbake til di Menighet igjen, og dere
snakker om Nærværet, da fortel dem da at vi snakker ikke om
åpenbaringen fra Kristus.” Han sa det for å slå folk som meg.
§ 22. Hva har jeg snakket om i alle disse år? Hvem er den første karen
som står opp og sier: ”Den trefoldige hemmelighet... Kristus, Guds
Åpenbarte hemmelighet: for det første: åpenbaring. For det andre
førsteplassen?” Og jeg sa: ”Hvem gir Ham førsteplassen? Hvem fikk
bjellen til å ringe over helle jordkloden med sine kassetter?” Hør nå etter,
det er dette alt sammen dreier seg om! Se, om jeg ønsker å vite noe, eller
underviser om det, blir jeg alltid rød av sinna. Du sier: ”Du kan ikke
undervise når du er sint.” Vel, det avhenger hvor sint du er og hvorfor du
er sinna, og på hvilken måte det er. Skjønner? Poenget er dette: ”Dersom
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du virkelig er irritert, og Broder Branham sa dette: ”Når jeg kjente til
Ordet, slå jeg til.”
(Br. Lee bruker her ordet ”slash” som betyr: 1. kutte, flenge, hugge
2. splitte opp 3. (gammeldags) piske, pryle 4. (gammeldags) kritisere,
slakte, etc. Oversetter.)
§ 23. For det første... dette er Ildstøtten. (Br. Lee tegner på tavla.) La oss
sette dette her. Her er William Branham. I orden? William Branham
svarte, vedrørende denne type spørsmål: ”Broder Branham, noen sier at
du er Menneskesønnen. Jeg trodde at Ildstøtten var Menneskesønnen.”
William Branham sa: Jeg er ikke Menneskesønnen, Ildstøtten er ikke
Menneskesønnen. Det er i Åndsform.” Ikke la deg lure nå. Hvorfor?
Fordi han er her borte og dette er i form av kjøtt. Han sa: ”Dersom Han
er den samme i går; den Jesus som var... kjent som Menneskesønnen;
den samme i går i dag og i alle evigheter: om Han er og er stått opp fra
de døde, kommer Han til å gjøre de samme gjerninger i Ånds form enn
når Han er her.” Legg nå merke til. Han sa: ”Det er i Åndsform.” Da kan
ingen se det. Hva du nå har fått her er en profet og Ildstøtten, som er
Elohim, Logos, kal Ham hva du vill, her har du Ham. Han sa nå: ”Jeg er
ikke Menneskesønnen, dette er ikke Menneskesønnen, det er Åndens
skikkelse.” Hva er det han gjør? Profeten åpenbarer ved denne Ånden
Menneske sønnen og gjerningen som Menneskesønnen gjør, og
stadfester herved at han er stått opp fra de døde og er den Samme, men
denne mannens ord kan ikke gjøre denne gjerninger. Det er altså Denne
Én, Hans Ord og Hans Gjerninger som kommer gjennom her og som
bringer dem til uttrykk og førsteplassen/overlegenhet/fortrinn.
§24. Vær så snill nå. Ja, de kan si det de ønsker, og det gjør de allikevel.
Spottere. De aner ikke hva de snakker om, men de stadfester sin
uvitenhet dag etter dag.
Så denne mannen gikk hjem igjen og sa: ”Jeg tror at denne karen er litt
av bløffmaker,” ellers ville han ikke har sagt disse ord. Det ville ikke har
følt så underlig da.
Så, han snakket til en annen forkynner, og denne predikanten fikk fortalt
ham nøyaktig hva slags man han var, fordi han hadde vært sammen med
han. Mannen sa: ”All verden, jeg er glad at jeg ikke gikk hjem, og sa
det.” Han sa: ”Det er bra at du ikke gjorde det.” Det er fordi de tar alt
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som er sagt og fordreier det, fordi dette må bli slik. Det er mange
mennesker som tror at jeg må komme meg ned fra den høye hesten. Se
nå, dersom det ikke er verd å slåss for, for å forsvare Evangelium,
hvorfor skal jeg da forkynne Det? Hvordan kan jeg klare å rense mine
hender fra blodet av alle disse mennesker, om jeg ikke forkynner det jeg
vet innerst inne er sant? Vel, jeg vet ikke hva som driver dem. Jeg kan
være borte fra Gud. Men for meg er dette sannheten.
§25. Leg nå merke til at han taler om Bortrykkelsen. Og han la dere
forstå at Bortrykkelsen er en del av de Syv Segl og de Syv Tordner.
Dette er Læren og avslutningen av det. Og han sier.
[74] Han som er å se på som Alfa og Omega, fra 1. Mosebok til Åpenbaringsboken, er Jesus Kristus, akkurat den samme hele tiden. Og Den
åpenbarer hele hemmeligheten om Ham selv og Hans planer for Sine
Menighetstider.
En av Hans planer er, som har vært kjent i to tusen år, å få oss ut herfra.
Dette er åpenbart av profeten vedrørende læren om hva som nøyaktig
foregår. Han sier nå: ”Vi vet ikke hvordan Han kommer til å gjøre det.”
Og det stemmer, men vi vet at Han skal gjøre det. Han sa nå:
[74] Menighetstider som skal komme, og det var forseglet i den med 7
segl.
Vi har hittil allerede hat flere avdelinger, og dette er den siste delen,
fordi dette er Laodikea. Og husk emne er ”Bortrykkelsen.”
[75] Nå, Boken ble skrevet, men husk, Den ble forseglet med 7 segl.
Disse 7 seglene skulle ikke åpnes før lyden av den siste jordiske engel
lød på jorden, Åpenbaringen 10.7. Ser dere? ”I de dager når den siste
engels Budskap lyder, den syvende engel, da skulle Guds hemmelighet
bli fullbyrdet - ” - i den tidsalderen." Og det er den tidsalderen vi lever i.
Med andre ord, der er ingenting igjen etter åpenbaringen om
Bortrykkelsen, fordi ingen kommer til lenger. Det hele er ferdig. De døde
kommer opp av jorden, og vi blir forvandlet. Vi alle går opp.
§26. [76] Vi vet alle at vi nå lever i Laodikea tidsalderen. Der vil ikke
komme noen tidsalder etter denne, det kan ikke skje. Så vi lever i
Laodikea tidsalderen, og disse Sju Segl som lukket Boken er et
mysterium for folket, de skulle bli åpnet på den tid.
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Det er Åpenbaringen 10:1-7. dere vet det, og Bortrykkelsen er en del av
det.
Det var det Han lovte. Nå, dette kommer ikke til å bli noe som er utenom
Ordet, for en kan ikke legge noe til Ordet eller trekke noe fra Ordet. Det
må alltid vedbli og være Ordet. Men åpenbaringen blir gitt for å
åpenbare sannheten i det, hva det betyr, for å få Den til å passe sammen
med resten av Skriften. Og da stadfester Gud at det er sannheten.
I orden. Hva i all verden er resten av Skriften? Vel, vi går til Apgj. 3, og
enhver som kan lese forstår dette bestemt. Det var da Peter var ferdig
med å preke til Jødene i Apgj. 3:19, da han sa: Apgj. 3:19
19. Derfor, få et nytt sinn og vend om, så deres synder kan bli utslettet og
fornyelsens tider kan komme fra Herrens Åsyn/Nærvær,
Det er det som er synlig av Gud med øyene. Husk nå, dette er ikke
naturen. Det har vært synlig i seks tusen år. Hva sa nå Jesus i Joh. 15:24
24. Hadde Jeg ikke gjort gjerninger iblant dem som ingen andre har
gjort, ville de ikke hatt synd. Men nå har de sett dem, og de har hatet
både Meg og Min Far.
Fornyelses tider fra Nærværet, betyr, det som er synlig for øyet. Og
fornyelse betyr en vekkelses pust i menigheten, menigheten begynner å
komme tilbake igjen; den store helbredelses vekkelse.
Apgj. 3:20
20. og han kan *(KJV sier “skal”) sende den Messias som forut er
utkåret for dere, Jesus,
*På Gresk står der; “apostello” som betyr: 1) å beordre en til å gå til et sted, peke ut, velge
ut, ansette, utnevne, tilsette, oppnevne, nedsette, avtale, fastsette, beramme. 2. å sende avsted,
sende bort sende hjem.

Han forteller dere at til å begynne med må det bli et manifestert Guds
Nærvær. De vil vite at det er Gud. Det er helt presis hva jeg viste dere
her med William Branham da han stod der og åpenbarte Menneske Sønn
og Hans prestetjeneste som kom gjennom William Branham det som
William Branham ikke kunne gjøre. Det er Gud som gjør det. Jesus sa:
”Det er ikke jeg som gjør disse gjerninger, det er Min Fader som gjør
disse gjerninger.” Slik som Broder Branham sa: ”Gjerningene...
menneskenetts gjerninger klarer ikke å gjøre det.” Dette skjedde så
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perfekt.. Da er det Gud som beveger seg gjennom en profet, og som
fremstiller og åpenbarer Menneske Sønnen.
§27. Jeg lurer på om jeg kan få tak i dette her, ”De Salvede I Ende
Tiden.”
[269] Han sa her: ”Jeg stod bare der da Han viste Seg. Det er ikke jeg
som utfører disse tingene og forutsi disse tingene som skjer så perfekt
som det ble sagt. For jeg er bare en som er nær når Han gjør det. Jeg
var bare en røst som Han brukte. Det var ikke det som jeg visste, det var
hva jeg med det samme overga meg selv til det Han talte gjennom. Det er
ikke meg. Det var ikke den syvende budbærer; o nei, det var
manifestasjonen av Menneske Sønnen”
Han forteller dere ordene som han sa og hva som inntreffer er en
manifestasjon av Menneske Sønnen.
”... Jeg er ikke Ham, Ildstøtten er ikke Ham. Det er i Ånds form.”
Det er Guds Ånd som gjør dette i et menneske kropp fra denne til denne.
”Det var ikke engelen, hans budskap, det var hemmeligheten som Gud
åpnet. Det var ikke en man. Det er Gud. Engelen var ikke Menneske
Sønnen, han er en budbærer. Han var en budbærer fra Menneske
Sønnen. Menneske Sønnen er Kristus.”
Et annet sted sier han: ”Han åpenbarer Menneske Sønnen.” Han bare
åpenbarte. Han var ikke Menneske Sønnen. Han bare åpenbarte Ham.
§28. Her står at Den Éne som ble prediket kommer ned nå. Men han sa:
”Vent lit. Himmelen kan ikke la Ham gå inntil restaureringstimen som
Gud har talt om er kommet.” Vel, restaureringen kommer med Elia, det
er grunnen til at Elia må komme før Bruden kan forlate denne jord.
Hvorfor tror de ikke det? Fortel meg nå hva Elia kommer til å gjøre. Han
kommer til å restaurere. Restaurere hva for noe? Vel, hva gjorde
Johannes for noe? Han tolket det åpenbarte Ord, eller kom med det
åpenbarte Ord til dem. ”Han snudde hjertene til fedrene til barnene, til og
med de ulydige til de rettferdiges visdom,” det betyr de som var uvitende
vedrørende det som foregikk, men skulle bli klar over det dersom det ble
fortalt dem. Så han åpnet deres øyer.
§29. Hva kommer han til å bli i ende timen? Det blir en man som
kommer på scenen, akkurat som (Døperen) Johannes gjorde, og han
kommer til å stå der i Nærværet av Herren, Hedningens og Israels Gud,
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den Samme Én, og hva en Herren gjør, kommer Han det til å tyde det til
folket. Han kommer til å fortelle dem det, fordi (Døperen) Johannes
gjorde det slik. Han sa: ”Se Guds Lam.” Han sa: ”Se skovlen er i Hans
Hånd... og renser grundig Hans golv.” Det har ikke kommet enda, eller
det begynner akkurat nu. Skjønner? Han kommer brått til hans tempel.
Det har aldri funnet sted der tilbake i tiden. Det fantes ingen
hemmeligheter da han kom. Han bare kom fram, der var han, åpnet
Boken og så videre. Han talte til Skriftlærde og Fariseere, de store
autoritetene.
Vel, himmelen må holde ham tilbake inntil restauringen, og Elia kommer
til å gjøre det. Og Bibelen forteller dere at Den Éne skal være i en profets
skikkelse i den tid slik som med Moses. Den store tjeneste av Elia, skal
være der i form av den Levende Guds Ånd. Og folk som ikke hører på
Ham er i ferd med å miste det.
§30. [76] ... for å få Den til å passe sammen med resten av Skriften.
OK? Å få den til å passe sammen med resten av Skriften: Det skal
komme en restaurering. Det er korrekt. Det ska bli gjort ved Elia, og Elia
er ikke i stand til å gjøre én ting uten Guds Ånd, fordi der er snakk om at
Ånden hviler på ham. Gå til Efeserne 1. Paulus ber: ”At Gud sender en
Ånd som har åpenbaring, visdom og kunnskap av ham til Menigheten.”
Og når åpenbaringen er komplet, fremkaller det en Bortrykkelse. Med
andre ord; Skriften kommer til å passe sammen med hva Broder
Branham forteller oss som en åpenbaring fra Gud, som er forseglet i
Skriften, som betyr at et menneske kan lese det, men han forstår ikke hva
han leser.
§31. Gå til Jødene nå og sier: ”Hva betyr det at en jomfru skal bli
fruktsommelig, og Han skal komme fram og bli dit og bli dat og alle de
andre saker?” ”Åh,” sier de: ”Vel, han skal bli født. Ja da det blir han.
Og han kommer til Israel, og skal bli vår Konge når tiden er inne.” Det er
allerede blitt gjort. Som Broder Branham sa: ”Han kom slik som Ordet
sa, men ikke i samsvar med deres tolkning av Ordet.”
§32.
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