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BORTRYKKELSEN #12
Dagen som er av Herren og Herrens Dag #1.
11. Desember, 1983

Forord til tittelen:
Tittelen er: ”Dagen som er av Herren” og ”Herrens Dag”
I Norsk Bibel kalles det bare for Herrens Dag. Mens på Engelsk bruker de to måter å si det
på i Bibelen:
1. ”The day OF the Lord”, som betyr; dagen som er av Herren. De bruker denne uttrykk
ofte.
2. ”The Lords Day”, som betyr; Herrens Dag.
I motsetning til i Norge benyttes begge deler på Engelsk. Jeg har valgt å kalle tittelen for:
”Dagen som er av Herren og Herrens dag”, begge deler er i eieform.

La oss be! Himmelske Fader, vi er veldig takknemlige for at Du har gitt oss religions
frihet, tros frihet, og tro til å stole på Deg i denne time; for at vi har et spesielt sted
tilbedelse som vi kan gå til, og som er blitt tildelt oss på grunn av Deg selv, Herre, ved at
Du har holdt fiendens hånd borte så vi kan komme hit.
Vi ber nå, Herre, at Du skal holde fienden borte fra oss, når det gjelder våre tanker og sinn
– alle disse tingene, Herre, som kan hindre oss. Vi ber at vi skal ha fri adgang til å kjenne
Guds ting i denne time. De kan bli veldig virkelige for oss ved å øke vår kunnskap og
forståelse, slik at vår tro blir mer og mer åpenbart etter som vi vet hvor vi står: Ingen
villfarelser, Herre, men styrke som blir gitt oss fra Ditt åpenbarte Ord i denne time. Vi
overgir oss selv til Deg, til hva det enn kan være Du gir oss. I Jesu Navn, vi ber. Amen.
Dere kan sette dere.
§ 1.
Nå temaet dreier seg fremdeles om "Bortrykkelse," men jeg skal ikke gå i gang
med opplesningen av det, hovedsaken nå er: ”Dagen som er av Herren - og Herrens Dag.”
Og fordi dette dreier seg svært mye om det som er temaet, vil vi prøve å få fram
forskjellen mellom de 2 måtene å si det på. For det første, leser vi i 1 Tess 5:2, og 2 Pet.
3:10, "Dagen som er av Herren," og så går vi til Åpenbaringens, "Herrens Dag." Da sies
det i 1 Tess 5:2:
Dere vet jo selv godt at dagen som er av Herren kommer som en tyv om natten.
Og så står det i 2 Pet. 10, som Bro. Branham knyttet til Bortrykkelsen, som en del av
lesningen:
10 Men dagen som er av Herren skal komme som en tyv om natten, 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.
Og i Åp. 1:10 sies Det:
10 Jeg var i Ånden på Herrens dag. Og jeg hørte bak meg en veldig røst, likesom av en
basun.
§2.
Nå ifølge teologene og granskerne av Skriften, så er det en forskjell på 'the day
of the Lord = dagen som er av Herren og 'the Lord´s Day' = Herrens Dag.
Skjønt dere kanskje ikke tenker at det er slik, fordi begge av dem vil i grammatikken være
en eieform, en genitiv kasus som viser hen til at man eier noe.
Men det er en
forskjell, og det viser seg at 'Herrens Dag', som brukes over her i Åp 1:10, blir brukt i
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motsetning til 'menneskets dag'. Derfor, er 'Herrens Dag', utvilsomt dette som en periode
av tid i motsetning til 'menneskets dag'.
Nå, mennesket har hatt sin dag, som selvfølgelig, er på ca. Seks tusen år. Og det er den
samme tidsperiode som Bro. Branham kalte Satans Eden, og det var der han utformet
mennesket og har ført mennesket frem til dette punkt. Dette punkt hvor han i dag befinner
seg i sin kultur, og sin religion, og alle de andre tingene som angår ham, særlig når det
gjelder i det åndelige. Og selvfølgelig, Gud må få ha Sin dag seinere. Nå er det tiden når
'Herrens Dag' skal begynne, som i det minste kommer til å vare i et tusen år, hvilket er
Tusenårsriket. Dette som har blitt kalt for hvetebrødsdagene eller 'Bruden og
Brudgommen blir kjent med hverandre' perioden. Som selvfølgelig, ikke bare kommer til
å vare et tusen år, men vill fortsette videre. Den kommer til å forsette mye lenger fremover
i tiden. Imidlertid, så er de Et Tusen årene, egentlig, tidspunktet når det starter.
§ 3.
Nå i "Patmos Synet," Side 95, paragraf 131, sier Bro. Branham:
[131] ”Nå, Johannes ble overført fra Øya Patmos, i Ånden, over til Herrens Dag. Dette er
dagen som er av mennesket.”
(Vayle) Så han er enig med teologene og granskerne. ...
(Branham) “Mennesker kjemper, men den dagen som er av Herren skal komme, når disse
riker blir til det Riket som er av vår Herre og av Hans Kristus. Da kommer det store
Tusenårsrike. Herrens Dag, dagen den dagen Han kommer, Hans dom, det vil være
Herrens Dag”.
(Vayle) Nå, utefra det han sa der, er det ganske lett å se at det Bro. Branham sa på Side
95, er bokstavelig talt, Åp 19: 11 til Åp 20: 15, og at det vil være Herrens Dag. Og under
opplesningen av det skal dere oppdage at det er veldig, veldig, sikkert at menneskets dag
er over, og at Herrens Dag har satt i gang. Og så har vi opplesning, begynner med Åp
19:11:
Åp 19:11-21
11 Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest, og han som satt på den, heter Trofast og
Sanndru, og han dømmer og strider med rettferdighet.
12 Hans øine er som ildslue, og på hans hode er det mange kroner; han har et navn
skrevet som ingen kjenner uten han selv,
13 og han er klædd i et klædebon som er dyppet i blod, og han er kalt Guds ord.
14 Og hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, klædd i hvitt og rent fint lin.
15 Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, forat han med det skal slå hedningene;
og han skal styre dem med jernstav, og han treder vinpersen med Guds, den allmektiges,
strenge vredes vin.
16 Og på sitt klædebon og på sin lend har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers
herre.
17 Og jeg så en engel som stod i solen, og han ropte med høi røst og sa til alle fuglene
som flyver under det høieste av himmelen: Kom hit og samle eder til Guds store måltid,
18 for å ete kjøtt av konger og kjøtt av krigshøvdinger og kjøtt av veldige og kjøtt av
hester og av dem som satt på dem, og kjøtt av alle, frie menn og træler, små og store!
19 Og jeg så dyret og kongene på jorden og deres hærer samlet for å føre krig mot ham
som satt på hesten, og mot hans hær.
20 Og dyret blev grepet, og sammen med det den falske profet, han som for dets øine
hadde gjort de tegn hvormed han hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets
billede; disse to blev kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.
21 Og de andre blev drept med hans sverd som satt på hesten, det sverd som gikk ut av
hans munn; og alle fuglene blev mettet av deres kjøtt.
11 Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest. Og Han som sitter på den, ble kalt
Trofast og Sannferdig, og Han både dømmer og fører krig i rettferdighet.
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12 Hans øyne er som en ildslue, og på Hans hode er det mange kroner. Han har et navn
skrevet, som ingen kjenner uten Ham Selv.
13 Han er kledd i en kjortel dyppet i blod, og Hans navn er kalt Guds Ord.
14 Og himmelens hærer, kledd i fint lin, hvite og rene, fulgte Ham på hvite hester.
15 Ut av Hans munn går det et skarpt sverd, for at Han skulle slå folkeslagene med det.
Og Han skal Selv herske over dem med jernstav. Han trår Selv vinpressen med den
Allmektige Guds harme og vrede.
16 Og Han har et navn skrevet på Sin kjortel og på Sin hofte: Kongers Konge og Herrers
Herre.
17 Da så jeg en engel som stod i solen. Og han ropte med høy røst og sa til alle fuglene
som flyr midt på himmelen: «Kom og samle dere til Den store Guds måltid,
18 så dere kan ete kjøttet av konger, av hærførere, av mektige menn, av hester og av dem
som sitter på dem, og av alle, frie og treller, både små og store.»
19 Og jeg så dyret, kongene på jorden og deres hærer, som var samlet for å føre krig mot
Ham som satt på hesten, og mot Hans hær.
20 Da ble dyret fanget, og sammen med ham den falske profeten som gjorde mirakler
framfor ham. Med de forførte han dem som hadde tatt imot dyrets merke, og dem som
tilbad hans bilde. Disse to ble kastet levende ned i ildsjøen som brenner med svovel.
21 Og de som var igjen av dem ble drept med sverdet som gikk ut fra Hans munn som satt
på hesten. Og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt.
Åpenbaringen 20: 1-15
1 Og jeg så en engel stige ned fra himmelen, som hadde nøkkelen til avgrunnen og en stor
lenke i sin hånd.
2 Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for
tusen år
3 og kastet ham i avgrunnen og lukket til og satte segl over ham, forat han ikke lenger
skulde forføre folkene, inntil de tusen år var til ende; og efter den tid skal han løses en kort
stund.
4 Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og det blev gitt dem makt til å holde dom; og
jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og
dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets billede, og som ikke hadde tatt merket på sin
panne og på sin hånd; og de blev levende og regjerte med Kristus i tusen år.
5 Men de andre døde blev ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Dette er den
første oppstandelse.
6 Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse; over dem har den annen
død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.
7 Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel.
8 Og han skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og Magog,
for å samle dem til strid, og deres tall er som havets sand.
9 Og de drog op over den vide jord og kringsatte de helliges leir og den elskede stad. Og
ild falt ned fra himmelen og fortærte dem.
10 Og djevelen, som hadde forført dem, blev kastet i sjøen med ild og svovel, hvor dyret
og den falske profet var, og de skal pines dag og natt i all evighet.
11 Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den; og for hans åsyn vek jorden og
himmelen bort, og det blev ikke funnet sted for dem.
12 Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker blev åpnet; og en annen bok
blev åpnet, som er livsens bok; og de døde blev dømt efter det som var skrevet i bøkene,
efter sine gjerninger.
13 Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav tilbake de døde
som var i dem; og de blev dømt, enhver efter sine gjerninger.
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14 Og døden og dødsriket blev kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen.
15 Og hvis nogen ikke fantes oppskrevet i livsens bok, da blev han kastet i ildsjøen.1
Deretter så jeg en engel som kom ned fra himmelen. Han hadde nøkkelen til avgrunnen og
en stor lenke i hånden.
(Vayle) Deretter fortsetter han videre, og får se den nye himmel og den nye jord, den
Hellige Stad, det Nye Jerusalem, som kommer ned. Og det er Bruden, Lammets hustru.
Og dessuten, så viser dette opplegget: At det forsetter videre inn til de evig tider, der
ingenting av den natur vi kjenner til i dag, slikt som vederstyggeligheter, synd, hva enn det
er, vil være i stand til å komme seg inn i det.
§ 4.
Nå, leser videre på Side 95, paragraf 132, Bro. Branham sa:
[132]
Dette er dagen som er av mennesket, det er grunnen til at de er harde mot deg
og gjør med deg hva de ønsker, men det skal komme en tid ... De kaller deg nå "svermere
og fanatiker," men det skal komme en tid, ser du, når de ikke skal gjøre det. De skal skrike
og grine, og falle ned ved dine føtter. Bibelen sa i Malakias 4: Dere kommer til og med til
å spasere ut på askene som er igjen av dem etter at de er oppbrent, og `det etterlates verken
rot eller gren av dem.´ Det blir akkurat som Bibelen sier: `De rettferdige skal gå på asken
som er av de onde.´ (Det er helt riktig. ) Det skal ikke levnes verken rot eller gren av dem,
det blir intet å komme tilbake til. De blir tilintetgjort. Nå, dette er menneskets dag,
menneskets virksomhet, menneskets arbeid, menneskets menighet, menneskets
oppfatninger, men “dagen som er av Herren” kommer.
(Vayle) Dere kan se av måten han ordlegger seg der, at det handler om det som
bokstavelig talt er begynnelsen på det, når Han begynner å overta. Så det vil bli en
fullstendig fullendelse av alt vi kjenner nå. Nå, “dagen som er av Herren”, blir omtalt i
mange vers. Vi har sett på Herrens Dag. Nå, “dagen som er av Herren”, blir omtalt i
mange flere vers enn “Herrens Dag” blir, fordi – bortsett fra at det finnes en hentydning til
den første dag i uke, den som skal være et symbol på Oppstandelsen, og døden som vek
for livet idet det gikk over Herrens Dag. Så finnes det i virkeligheten bare et sted hvor
“Herrens Dag” blir omtalt, og det er i Åpenbaringen 1:10. Men “dagen som er av Herren”,
blir omtalt i mange vers, faktisk i mange vers.
§ 5.
Nå, og blant de som henviser til det – vi skal bare gå til det Nye Testamentet
til å begynne med, og så gå til det Gamle Testament - er Apost. gj. 2:20; og Det sies:
20 Solen skal bli til mørke og månen til blod, før dagen som er av Herren kommer, den
store og velrenommerte.
Nå, vi tok det, fordi det fører oss umiddelbart tilbake til Joel 2:30-31.
Joel 3:3
3 Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden: blod og ild og røkstøtter.
4 Solen skal omskiftes til mørke, og månen til blod, før “dagen som er av Herren”
kommer, den store og fryktinngytende.
Nå, med det der skal vi se på Esaias 2:12:
12 For ”dagen som er av hærskarenes Herre”, skal komme over alt stolt og hovmodig,
over alt som er opphøyet, så det skal bli fornedret.
Nå, skal vi øyeblikkelig vende oss til Malakias 4, selv om vi kunne ta for oss dette i
rekkefølge i kapitlene, men dere skal merke dere:
Mal 4:1-6
1 For se, dagen kommer, brennende som en ovn; da skal alle overmodige og hver den
som lever ugudelig, være som halm, og dagen som kommer, skal sette dem i brand, sier
Herren, hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren.
2 Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå op med lægedom under
sine vinger; og dere skal gå ut og hoppe som gjøkalver,
3 og dere skal trå ned de ugudelige, for de skal være som aske under eders fotsåler, på den
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dag jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud.
4 Kom i hu Mose, min tjeners lov, som jeg gav ham på Horeb for hele Israel, både lover
og bud!
5 Se, jeg sender eder Elias, profeten, før dagen ” som er av Herren” kommer, den store og
forferdelige;
6 og han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke
skal komme og slå landet med bann.
Nå går jeg tilbake til Esaias 13:6-11:
6 Skrik og jamre dere! For "dag som er av Herren" er nær. Den skal komme som en
ødeleggelse fra Den Allmektige.
7 Derfor skal alle hender bli slappe, og hvert menneskehjerte skal smelte.
8 De skal bli slått med skrekk. Veer og smerter skal gripe dem, de skal ha smerte som en
fødende kvinne. De skal se forundret på hverandre, deres ansikter skal være som flammer.
9 Se, “dagen som er av Herren” kommer, grusom, med både harme og brennende vrede,
for å legge jorden øde. Og Han skal ødelegge synderne fra den.
( Nå, det høres ut som atombomber. )
10 For himmelens stjerner og dens strålende stjernebilder skal ikke la sitt lys skinne.
Solen skal bli mørk når den går opp, og månen skal ikke forårsake at det lys skinner.
11 Jeg vil straffe jorden for dens ondskap og de ugudelige for deres misgjerning. Jeg vil
forårsake at de overmodiges stolthet stanser, (Nå er man rett tilbake med de stolte igjen.)
Og bringe hovmodet til voldsmenn dypt ned.
(K. J. Bibel ovs.)
§ 6. Esekiel 13:2-6
2 Menneskesønn, profeter mot Israels profeter, dem som profeterer. Si til dem som
profeterer ut fra sitt eget hjerte: Hør Herrens ord! *
Nå, dette er svært likt det som handler om Mika bak der, i dagene til den fæle Ahab, da det
var fire hundre av Baal´s profeter imot ham. Så uansett hvor mange folk det er som utgir
seg for å være profeter, og dem kommer det jo til å være massevis av når det kommer en
ekte profet. Så vil bestandig en eller annen være den som er den virkelige profet, den som
står frem og bringer Herrens Ord.
3 Så sier Herren Gud: Ve de profetene som er dårer, de som følger sin egen ånd og ikke
har sett noe.
4 Åh Israel, dine profeter er som rever i blant ruiner.
5 Dere har ikke stilt dere opp i revnene i muren så dere kunne bygge muren rundt Israels
hus, så de kunne stå fast i striden på "dagen som er av Herren".
6 Det er bare tomme syner og falske spådommer de har sett, de som sier: «Så sier Herren.»
Men Herren har ikke sendt dem. Likevel har de fått andre til å håpe at de ville stadfeste
ordet. *
Med andre ord: Disse profetene, må stå samlet og flokke seg sammen, og på et slags vis
bevise ovenfor hverandre at de har fått noe. Men den profeten som var av Gud har ingen
annen enn Gud. Han står helt alene. De sparker ham bestandig ut. De vil ikke ha ham.
Men disse andre karene kommer sammen, og de danner små grupper. Det er de nødt til å
gjøre, fordi, du skjønner, de profeterer løgner ut fra sin egen ånd. Derfor er de nødt til å ha
noen, slik som en mann som hadde dette synet der han så at Bruden var bundet fast, og det
var akkurat som myriader av ånder hadde fått henne under kontroll, men då reiser hun seg
som en kolossal kjempe.
* (Oversatt fra King James Bibel ovs.)
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§ 7.
Og selvsagt begynner alle å rope, vet du, ved hans profetier. Og de fikk denne
ideen, vet du, denne store tingen, og de må bakke hverandre opp. Vel, jeg har nyheter til
dem: De har feil. Akkurat på det tidspunktet som Cerrullo** stod der inne og fortalte
hvordan den store vekkelsen kommer, da var det Bro. Branham spaserte inn i det rommet
og oppå den plattformen, og akkurat som en vaktbikkje snuste han seg frem til byttet, og
med hodet bakover sa han: "Det er en gal ånd i dette rommet. En eller annen har fortalt
dere en løgn.”
Åh, da ramlete alt i grusen. Takk Gud for det Broder, hvis det kom fra Gud. Han vet
hvorledes Han skal få det til. Se du? Guds menn er ikke fulle av varm luft. De er fulle av
dynamitt. Han får dem opp fra bakken. De er klipper, faktisk, som man bygger på. Sikkert
og visst.
**(( Ifølge boka “All things are possible” = Allting er mulig. Skrevet av David Edwin
om alle de kristne vekkelsene i USA.
Sitat: Moriss Certullo. Den mest kjente vekkelsespredikanten i 60 årene, og etterpå var
han muligens den ledende i vekkelseskampanjene i 70årene og siden da. Tilhørte
“Assemblies of God” = Guds Forsamlinger, den største pinse-bevegelsen i USA.)
Esekiel 13:7-8 (King James Bibel. Ovs.)
7 Er det ikke tomme syn dere har sett, har dere ikke talt en løgnaktig spådom? Dere sier:
«Så sier Herren», men Jeg har ikke sagt det.
8 Derfor, så sier Herren Gud: Fordi dere har talt tomhet og sett løgn, se, derfor er Jeg imot
dere, sier Herren Gud. (Og så videre.)
§. 8.
Vel, vi skal ikke lese mer der. Vi skal gå til Joel, og der inne skal vi se på Joel
1:15:
15 Ve oss, for den dagen! For "dagen som er av Herren" er nær og kommer som en
ødeleggelse fra den Allmektige.
Nå, du legger merke til at det ordet ”ødeleggelse” har blitt brukt tideligere. Så disse
profeter, vet du, taler det samme Ordet.
Joel 2:11:
11 Herren skal tale med Sin røst rett foran Sin fylking, for Hans hær er såre stor, og sterk
er den som utfører Hans ord. For stor er "dagen som er av Herren" og såre forferdelig,
hvem kan utholde den?
Det er der du føres rett til Åp 19:11, og det som følger etterpå det. Deretter går vi til Joel
3:9-16 (( 3:14-21 ) *:
14 Rop dette ut blant hedningefolkene: rust dere til krig! Kall på heltene, la alle krigsmenn
stige frem og dra ut!
15 Smi eders hakker om til sverd og eders vingårdskniver til spyd! Den veke si: Jeg er en
helt.
16 Skynd dere og kom, alle dere hedningefolk fra alle kanter, og samle eder sammen (
kom sammen )! Dit la du, Herre, dine helter stige ned!
17 Hedningefolkene skal våkne op og dra til Josjafats dal. (Nå, dere husker at der har vi
Harmageddon, slik den er i Åpenbaringsboken.)
For der vil Jeg sitte og dømme alle folkeslagene fra alle kanter. (Nå, dere legger merke til
den dommen der, hva som kommer til å skje.)
18 Send sigden ut, for høsten er moden! Kom og tre vinpersen, for den er full,
persekarene flyter over, deres ondskap er stor. ( Der har du dommen, rett der. )
19 Skarer på skarer samler seg i avgjørelsens dal! For nær er “dagen som er av Herren” i
avgjørelsens dal.
20 Solen og månen skal formørkes, og stjernene skal trekke tilbake igjen sin glans.
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21 Herren skal brøle fra Sion og la Sin røst høre fra Jerusalem. Himmelen og jorden skal
skjelve. Men Herren skal være en tilflukt for Sitt folk, og vern for Israels barn.
Er det greit? La du merke til at det ligger en bibetydning her?, en som gjelder ødeleggelse,
og en som gjelder om utfrielse.
§ 9.
Så går vi til Amos 5:16-20 og leser videre: Am. 5:16-20
16 Derfor sier Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud, så: På alle gater skal det høres
klagerop, og i alle streder skal de rope: Ve, ve! Bonden skal kalles til sørgehøitid, og til
dem som er kyndige i sørgekveder, skal de si: Syng en sørgesang!
17 Og i alle vingårder skal det høres klagerop; for jeg vil skride frem midt iblandt eder,
sier Herren.
18 Ve ” dere” som stunder efter “dagen som er av Herren”!
Med andre ord: Lengselen er der, fordi de bringer den ((dagen) frem. Nå, Gud bereder
karene til herlighet, men Det sies i Boka til Romerne at disse som er forberedt til
ødeleggelse, var de som forberedte seg selv til det. Folk styrter av gårde i en hodekulls
flukt, fordi de vet bedre. Som Bro. Branham sa:
"Misgjerning er: Du vet godt om at du ikke skal gjøre det, og du gjør det likevel."
(Vayle) Og dette er også det samme: Du vet at du skal gjøre det som er bedre. Du vet at du
skal gjøre det som er bedre, men du vil ikke gjøre det, enda du vet det.
18 Ve ” dere” som stunder efter “dagen som er av Herren”! ( Det er det som bringer den
frem.) Hva vil I da med “dagen som er av Herren” for dere? Den ” skal være” mørke og
ikke lys.
19 Det ”skal være” som når en mann flykter fra en løve, men støter på en bjørn. og når han
kommer hjem og støtter sig til veggen med hånden, blir han bitt av en orm.
20 Skal ikke “dagen som er av Herren” være mørke og ikke lys?, belgmørk og uten
lysskjær?
( Nå, det er selvfølgelig til dem, som kommer innunder det element av ødeleggelsen. )
§. 10.
Nå, går vi til Sefanias 1:12-18:
12 Og på den tid skal Jeg ransake Jerusalem med lykter, og straffe de folk som ligge på sin
berme og sier i sitt hjerte: Herren gjør verken godt heller ondt.
Nå, dette står over i 2 Peter, til Hedningene, hvor alle ting fortsatte slik gjorde det.
13 Og deres gods skal bli til rov, og deres hus ødelegges. De skal bygge hus, men ikke bo
i dem, og plante vingårder, men ikke drikke vin fra dem.
( Fordi, skjønner du, deres tid er omme.)
14 Nær er den store“ dagen som er av Herren”, den er nær og ” framskyndes” i stor hast.
”Hør røsten til dagen som er av Herren”! Full av angst skriker da ” kjemper”.
15 En vredes dag er den dag, en dag med nød og trengsel, en dag med ruinering og
ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og ” tett mørke”,
16 en dag med basunklang og hærskrik mot de ” befestede” byer og mot de høye
murtinder.
Nå, dere vil legge merke til dette som står over her i Amos 3:6:
6 Eller støtes det vel i basunen i en by uten at folket forferdes? Eller det skjer en ulykke i
en by uten at Herren har gjort det?
Sefanias 1:17 og 18
17 ” Jeg skal føre trengsel over menneskene”, og de skal gå som blinde,
( Dette er akkurat det sammen igjen, dere er i Åpenbaringen 3. )
fordi de har syndet mot Herren. Og deres blod skal bli utøst som støv, og deres kjøtt som
møkk.
(Dette høres igjen ut som atombomben, eller noe man kan sammenligne den med.)

Bortrykkelsen

8

18 Verken deres sølv eller deres gull skal kunne berge dem på “dagen med vreden som er
av Herren”.
Nå, dette taler igjen i mot pengesystemet, og kirken har alt sammen, på “dagen med
vreden som er av Herren”. Men:
Ved ”ilden som er av Hans nidkjærhet” skal hele jorden bli fortært. For Han vil gjøre end,
ja brått gjøre ende på alle dem som bor på jorden.
Nå, der har du det. Du ser dagen din som er av Herren.
§ 11.
La oss gå til Sakarias 14, og det er kapitlet som vi må lese ganske mye av.
Sakarias 14:1-3
1 ”Se, dagen som er av Herren kommer`, og det hærfang som er tatt fra deg, skal fordeles
midt iblant deg.”
2 for jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem, og staden skal bli tatt
husene bli plyndret, og kvinnene skjendet, og halvdelen av staden skal måtte gå i
landflyktighet bli bortført til fangenskap, men resten av folket skal ikke utryddes av
staden.
3 For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolkene, som Han før har stridt på
kampens dag.
Nå, du undres kanskje på dette. Men husk, menigheten blir renset i den store trengselen,
jorden blir renset, og Israel blir renset. Ser du? Ødeleggelsen kommer. Sakarias 14:4
4 På den dagen skal Hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst, og
Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så der blir en stor dal, idet den ene
halvdelen av fjellet viker mot nord, og andre halvdelen mot syd.
§ 12.
Nå, folk tenker mange ganger at noen av disse beskrivelsene står motsetning
til hverandre, eller at de i det minste motsier hverandre. Det gjør de ikke. Dette er
simpelthen beskrivelser som etterfølger hverandre på rekke og rad, og det dreier seg om
hva som kan finne sted i kjede av begivenheter, og de skal alle sammen til å bli uført,
akkurat slik Det sies her.
Sakarias 14:5
5 Da skal dere flykte ” gjennom” dalen mellom fjellene, for dalen mellom fjellene skal nå
like til Asal. Dere skal flykte som dere flyktet fra jordskjelvet i Judas kongen Ussias´
dager. Da skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med Deg.
Dere legger merke til der nå at Enok profeterte dette, og dette er atter en gang Åp 19:6.
6 På den dagen skal det skje (Nå, legg merke til! ): At lyset ikke skal være klart, og heller
ikke mørkt. * (( King James Bibel )
Nå har du ikke to dager her som er i motsetning til hverandre, men du har fått elementer
som utvikler seg, og du legger dem alle i sammen. Bibelen sier:
6 På den dagen skal det skje at lyset ikke skal være klart, og heller ikke mørkt. * (( King
James Bibel )
7 Og det skal komme en dag – Herren kjenner den – da skal det verken være dag eller natt.
Men ved aftenstid skal det bli lys.
Nå, det foregår rett nå. Så, du skjønner, du må forstå hva vi har lært bort hele tiden: At
hver eneste en, utenom noen ganske få av oss, faller i den fella at man ser fremover eller
bakover, og dermed kan de ikke forstå hva som foregår.
§ 13. Nå, jeg har helt kategorisk, tatt det standpunktet mitt om at vi vet hva som foregår.
Jeg har helt kategorisk sagt: "Dommeren er her. Han er her." Jeg har helt kategorisk sagt:
"Kongen er her," og Han er her. Og Bro. Branham sier det i talen: “Verden faller fra
hverandre," i 1963, i New York. Jeg husker ikke at han noen gang sa det. Jeg var ikke der.
Jeg husker ikke den kassetten. Jeg fikk den aldri. Jeg fikk ikke boka før inntil nylig. Men
vi kjenner til disse ting fra Guds Ord, fordi disse ting er åpenbart for oss, og vi vandrer i
lyset, fordi det er lys i denne time. Og mange av disse ting er kanskje til en viss grad litt
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uklare for oss, men vi vet helt sikkert hva som foregår, ja, og det er avdekningen. Og vi
kommer inn i denne store time av “dagen som er av Herren”, og Herres dag. Vi står
ovenfor det, og du skal få se hvordan de kommer sammen. Nå:
Sakarias 14:7-8
7 ....... men ved aftenstid skal det blir lys.
(Nå, kveldstiden er naturligvis solnedgangen over “dagen som er av mennesket”. Og nå
får dere soloppgangen over “dagen som er av Herren.)
8 Og på den dagen skal levende vann strømmer ut fra Jerusalem, den ene halvdelen av det
til havet i øst og den andre halvdelen av det til havet i vest. Både sommer og vinter skal
det skje.
Det er da lyset vender tilbake. Når det går så langt at det kommer frem til vest, så stopper
det opp og går tilbake igjen til øst. Så her har dere nå vannene som beveger seg i begge
retninger. Den har beveget seg vekk fra Gud, og den kommer frem dit hvor det stanser
opp og står helt stille. Det er bare en retning den kan gå i, og det er tilbake igjen. Ser du?
Greit.
9 Da skal Herren være Konge over hele landet. På den dag skal Herre være én, og Hans
navn ett.
( Den dag, hva for en dag er det? Den egenartede tid – den selv-samme tingen som vi
snakker om, som verden snakker om – kommer frem og begynner å eksistere. )
Da skal Herren skal være Konge over hele jorden. På den dag skal Herren være Én, og
Hans navn ett.
§ 14.
Nå. Der fortelles det helt kategorisk til dere at dette er Herrens Dag. Og her
borte vil dere få se, “dagen som er av Herren”. Dere vil få se hva som kommer,
ødeleggelsen. På en måte innebærer det at: at det kan være en dyster stemning og mørke,
og deretter snur det helt om og forteller dere at det er noe her inne som er for Bruden. Nå,
her er dette som folk alltid går glipp av: “Som det var i dagen som var av Noah,” “Som det
var i dagene som var av Lot.”
Og alt de klarer å gjøre er å tenke på det negative, når det er noe positivt der. Så disse ting
må dere alltid har i tanken. Nå:
Sak 14:10-15
10 Og hele landet, fra Gera til Rimmon sønnenfor Jerusalem, skal bli som den øde mark,
og det skal heve sig høit og trone på sitt sted, like fra Benjamin-porten til det sted hvor den
forrige port var, til Hjørneporten, og fra Hananels tårn til kongens vinperser.
11 Og folket skal bo der, og der skal aldri mere lyses bann over det; Jerusalem skal ligge
der trygt.
12 Men denne plage skal Herren la ramme alle de folk som har stridt imot Jerusalem: Han
skal la kjøttet råtne på dem alle mens de står på sine føtter
( Det er atombomben. ), og deres øine skal ` fortæres´ i sine huler, og tungen skal fortæres
i deres munn.
13 På den dag skal Herren sende en stor redsel over dem, så de tar fatt på hverandre og
løfter hånd mot hverandre.
14 Også Juda skal stride i Jerusalem, og fra alle kanter skal hedningefolkenes gods sankes
sammen, gull og sølv og klær i stor mengde.
15 Den samme plage skal også ramme hestene, muleslene, kamelene, asenene og alle de
andre dyr i leirene.
Og det er helt riktig, fordi på den tiden skal de finne at det er ingenting, ingenting,
ingenting, som kommer til å være til noen nytte. Pengene deres kommer til å forsvinne.
Dyrene deres kommer til å forsvinne. Livene deres kommer til å forsvinne. Det finns
ingenting som ikke kommer til å forsvinne. Det må tilfalle den Allmektige Gud Selv og
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overdras tilbake igjen til Ham.
§ 15. Nå la oss gå til den siste Boka, Malakias 4. Dere har lest det allerede:
Mal 4:1-2
1 For se, dagen kommer, brennende som en ovn; da skal alle overmodige og hver den som
lever ugudelig, være som halm, og dagen som kommer, skal sette dem i brand, sier
Herren, hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren.
( Med andre ord: Det finns ingenting igjen som man kan vende tilbake til. Det systemet er
borte vekk. Alt sammen er over. Den dagen som er av mennesket er ferdig. Den er borte
vekk. Det finns ingenting som man kan overlate den til. Det som var på den er fullstendig
utryddet. Og da er det at Gud skal starte opp med Sitt Eget med Sin Egen Brud.
2 Men for dere som frykter Mitt navn, skal rettferdighetens sol gå op med lægedom under
sine vinger. ( Det er udødelighet. ) og dere skal gå ut og hoppe som gjøkalver, ...
Nå. Dere blir fortalt rett der at da kommer dere til få en vekst som dere aldri før har hatt.
Dere kommer til å ha noe som skal gjøre dere i stand til å utrette og gjennomføre det som
tideligere var en umulighet å oppnå. For første gang kommer dere til å oppnå en maksimal
vekst. Av oss er det ingen som ikke forstår de høyttravende forholdene som blir påtvunget
oss av fienden. Han har ikke gjort annet enn å lure oss og fange oss i fella. Han har ikke
gjort annet enn å ødelegge oss. Men når Gud får oss fri fra alt dette i Sitt rike, da blir det
en vekst der som kommer til å forbløffe oss. Du snakker om en åpenbaring, du snakker om
saker og ting som beveger seg inn i en sivilisasjon som er av tro av Gud og som ligger
foran oss, der finnes ingenting å sammenlogne med. Ja, det er det mest underbare ting som
finns i hele verden, og intet menneske kan danne seg noe bilde av hva det er for noe. Ja,
menneskene har i denne stund, til og med ingen mulighet til å få et glimt av det. Det er
simpelthen helt umulig, for dere har ikke kapasitet til det. Dere har fått en liten smule av
Ånden som gjør at dere vet det er noe der, men dere har ikke fått det som er nødvendig
som gjør at dere får nyte det.
§ 16.
Det er akkurat slik som med en synder, av seg selv har ikke synderen det som
er nødvendig for å nyte Guds ting. Nå, han kan nyte en mothake. Han kan nyte en
perversjon. Han kan nyte noe som er hyklerisk, et religiøst og dramatisk skuespill, og så
visst ikke annet enn en krysset, oppblandet tilstand. Nå, han kan ta det. Men det at han
skal komme inn og oppholde seg i Herrens Nærvær, med de rene tingene som er av
Herren, har han ikke tid til i det hele tatt. Det er derfor dere hører folk sier: "Han er her. Ja,
hva så med det?"
Ja, skal du fortelle meg at den personen er født på ny? - og de påstår til og med at de er har
fått den Hellige Ånd? Akkurat der står de som har dette såkalte ”den 'Hellige Ånd som
kom inn i dem” ja, hva så med det? Du, det er best du tror det. Nå, dette er ikke tiden for å
tøyse rundt omkring og gå på kompromiss (Eller: gå rett på sak, ikke legg fingrene
imellom. Ovs.). Ikke når det er slik at menn kan komme bortom og fortelle deg at du skal
høre på dem. Nei på ingen måte. De forsøker å gjøre meg til en eller annen Nikolaitt. Nei,
slik er det på ingen måte! Da ville jeg ikke engang holde ut med denne menigheten i fem
minutter, da ville vi oppløse den fem minutter fra nå av. Om det er noen som tenker jeg
kommer til å gripe en autoritet som ikke er rett, tar de feil. Jeg er så anti-religion og antiorganisasjon i denne stund som jeg bare kan bli, og med Guds hjelp, kommer jeg til å være
enda mer slik.
17. Mal 4:3
3 og dere skal trå ned de ugudelige, for de skal være som aske under eders fotsåler, på den
dag jeg ”skal gjøre dette”, sier Herren, hærskarenes Gud. Nå, Gud skal gjøre det, og vi
skal gjøre det sammen med Ham. For det sier jeg dere: Når dere står rundt og ser noe som
utøves, da blir dere faktisk delaktige i det. Jeg håper det sank inn. Jeg tenker særlig på alle
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disse greie folka. De er bare for greie for Gud. Det stemmer. Bare for greie for Gud. Jeg er
ikke blodtørstig, men jeg sier dere en ting: Jeg bryr meg ikke om hva Han gjør, så lenge
jeg er der sammen med Ham, og Han gjør det. Jeg vil være glad for å være delaktig i det
etter at det har blitt en kjensgjerning. Jeg er en som er delaktig i det etter at det har blitt en
kjensgjerning i kraft av dette: Jeg er ikke identifisert med Gud. Jeg er en del av Gud. Vi er
ferdig med alt dette tullballet som folk belærer er Guds Ord. Villfarelsene har blitt avslørt.
Livet har kommet inn. Det kan du være brennsikker på. Om det er hva Han ønsker, er jeg
for det. Dette har ingenting å gjøre med å nevne et eller annen navn eller stelle i stand en
eller annen strid. Jeg er bare for dette. Det kan du være brennsikker på.
Mal 4:5f
5 Se, jeg sender dere Elias, profeten, før “dagen som er av Herren” kommer, den store og
forferdelige;
6 og han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til (tilbake til) deres fedre,
så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.
§ 18.
Nå, la oss gå tilbake til Apostlenes gjerninger 2 igjen, hvor vi
startet, som er tatt fra Joel, og han sier i:
Ap.gj. 2:19-20
19 Jeg skal vise undre oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røkskyer.
* (( King James Bibel )
20 Solen skal bli til mørke og månen til blod, før “dagen som er av Herren” kommer, den
store og ” bemerkelseverdige”.
Det blir fortalt dere rett der at hovedtanken med den store og bemerkelsesverdige dagen
som er av Herren, er ikke omstendighetene som skjer forut for den. For de
omstendighetene har vært i gang lenge, i lang tid, og de bare skjer i et fortere og fortere
tempo. Og så er det nødt til å komme dit hvor det blir plutselig avbrutt. Greit?
§ 19.
Med dette her går vi til:
1Tess 5:1-3
1 Men om tidene og ” sesongene (( tidsepokene )”, brødre, trenger dere ikke til at noen
skriver til dere.
2 Dere vet jo selv godt at dagen som er av Herren kommer som en tyv om natten.
3 Når de sier: ”Fred og sikkerhet”! – da kommer en brå ødeleggelse ((undergang) over
dem, likesom veer over den fruktsommelige, og de skal ingenlunde unnfly.
Nå, det er en veldig underlig måte å si det på. ”Den kommer som en tyv.” De kommer til å
si: ”Fred og sikkerhet.” Da skal ødeleggelsen komme “som veer over en kvinne som skal
føde, og de skal ikke slippe unna.” Med andre ord: Når en kvinne unnfanger og gradvis
blir større og større, vises gjennom den fremvisningen det som skal bli født og komme ut
av henne, og så kommer smerten plutselig, men hun vet at den er der. Det er slik det er
med disse folka som på tross av all praten sin, vet at det er noe som kommer, men de
forbereder seg ikke på noen måte for det. Derfor blir de grepet på den tid som
ødeleggelsen plutselig kommer.
2Tess 2:2
2 at dere ikke så snart må la dere drive fra vett og sans eller la dere skremme, hverken ved
noen ånd eller ved noen tale eller ved noe brev, likesom det skulle være fra oss, som om ”
dagen som er av Herren” alt er for hånden.
Det er ikke dagen som er av Kristus*. Dere kan likså godt viske det ut eller sette en strek
igjennom det. Det skal være "Dagen som er av Herren er for hånden." Nå, det har å gjøre
med antikrist og alle de ting som kommer. Med det går vi til 2 Peter 3. Vi leser Det: 2 Pet.
3:10
10 Men dagen som er av Herren skal komme som en tyv om natten
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*((Det står slik i King James Bibel: ”Dagen som er av Kristus er for hånden.” Lee Vayle
sier at det ikke skal stå Kristus, men Herren.”)

§ 20.
Nå, når alle disse Skriftsteder blir plassert sammen – - og vi leser om igjen
hva Bro Branham sa i paragraf 131 og 132, da leses dette på denne måten:
[ 131 ] ”Nå, Johannes ble overført fra Øya Patmos, i Ånden, over til Herrens Dag. Dette er
dagen som er av mennesket, mennesker kjemper. Men den dagen som er av Herren skal
komme, når disse riker blir til det Riket som er av vår Herre og av Hans Kristus. Da
kommer det store Tusenårsrike. Herrens Dag, dagen med Hans komme, Hans dom, det vil
være Herrens Dag. Hva snakker han om? Dette er dagen som er av mennesket, det er
grunnen til at de smeller til deg rundt omkring og gjør hva de ønsker med deg. De kaller
deg nå "svermere og fanatiker," men det skal komme en tid, ser du, når de ikke skal gjøre
det. De skal ikke være i stand til å gjøre det. Vi vill ikke engang være her for å la dem
prøve det. De skal skrike og gråte og falle ned ved dine føtter.”
Nå, det er best dere tror han forteller dere sannheten. Dere sier, "Jada, det høres liksom ut
som de sier: “Jeg anerkjenner deg. Hvorfor gjør du ikke noe?”
Jeg anerkjenner deg, også. Hvorfor gjør du ikke noe? Jeg vet ikke. Det kan være sant.
... Bibelen sa i Malakias 4, ”Da skal dere endatil gå ut og opp på asken” –Det er asken
deres – etter at de er brent opp. Så den ikke levner dem rot eller gren." Nå, han legger det
inn i personen vår, sammen med den store Ene, Gud. Det er akkurat det Bibelen sier: “De
rettferdige skal gå opp på asken til den onde.” Det er akkurat riktig. ”Den skal ikke levne
dem rot eller gren.” De har intet å komme tilbake til. Vi har det. Nå, dette er dagen som er
av menneske, handlinger som er av mennesket, gjerninger som er av mennesket, kirke
som er av mennesket, oppfatning som er av mennesket, men dagen som er av Herren
kommer.
§. 21.
Nå, ut fra det vi har lest, så virker det åpenbart meget klart at
`dagen som er av Herren´ og `Herrens Dag´ er uatskillelige I og med at dagen som er
av Herren, som bokstavelig talt er grunnvollen til Herrens Dag. For den feier helt vekk
mennesket og dets dag, og
oppretter Herren, og Hans Dag - i motsetning til vår dag – Hans rike, Hans trone. La
oss gå til Åp 11:15-18:
15 Og den syvende engel blåste, og høie røster lot sig høre i himmelen,
som sa: Kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og
han skal være konge ((og Han skal herske) i all evighet.
( Dette er hva Bro. Branham siterte. ) og Han skal herske i all evighet!” (Og på Hans rike
skal det ikke bli noen ende.)
16 Og de fire og tyve eldste, som sitter for Guds åsyn på sine troner, falt på sitt åsyn og
tilbad Gud og sa:
17 Vi takker dig, Herre Gud, du allmektige, du som er og som var, fordi du har tatt din
store makt og er blitt konge.
18 Og hedningene er blitt vrede, og din vrede er kommet, og den tid da de døde skal
dømmes, og da du skal lønne dine tjenere profetene og de hellige og dem som frykter ditt
navn, de små og de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden.
Dette forteller dere om tingene som kommer til å foregå - ikke nødvendigvis slik det er
kronologisk, men det legges vekt på det som skal vektlegges, og deretter blir dere fortalt
hvordan de tingene som det legges vekt på, kommer til å finne sted.
§. 22.
Åp 5:8-10, etter at Seglene er åpnet: Åp 5:8-10
8 Og da det tok boken, falt de fire livsvesener og de fire og tye eldste ned
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for Lammet, hver med sin harpe og med gullskåler, fulle av røkelse, som er de helliges
bønner,
9 og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den,
fordi du blev slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk
og ætt,
10 og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal være konger på
jorden!
Nå, når man tar en titt på Skriften virker det som den bekrefter dette. Så vi går til Matteus
boka. Med andre ord: De to dagene er ugjenkallelig knyttet sammen med hverandre. Og
det er der sant og visst at den dagen som er av Herren, renser grunnvollen for Herrens
Dag. Han kommer til å få tilbake Sin Dag. Han kommer til å få tilbake Sitt Rike.
Matt 15:13:
13 Men han svarte og sa: Enhver plante som min himmelske Fader ikke har plantet, skal
rykkes op med rot.
Det er derfor det er rot og gren. Bli kvitt roten, og så blir det ikke mer grener.
[ Slutten på den første siden på kassetten. ]
Hvis dere dreper edderkoppen (( vevkjerringa ), da blir det ikke mer spindelvev. Brenner
dere frøet ((seden), da vet man at det er en av de beste måtene man har for å besørge at det
ikke blir noen fremvisning av at frøet skal utvikle seg videre. Hver plante skal bli rykket
opp med rot og ødelagt. Mt 22:44:
44 "Herren sa til min Herre: Sett Deg ved Min høyre hånd, til Jeg legger Dine fiender som
skammel for Dine føtter". *
* (Bibelutgave: Bibelen Guds Ord. )
§. 23.
La oss bare sjekke noe av det der. La oss gå til Lk. 19:27:
27 Men disse mine fiender som ikke ville at jeg skulde være konge over dem, før dem hit
og hugg dem ned for mine øine!
Mk. 12:1-9, dette gir dere bildet: Mark 12:1-9
1 Og han begynte å tale til dem i lignelser: En mann plantet en vingård, og satte et gjerde
omkring den og gravde en vinperse og bygget et tårn, og så leide han den ut til
vingårdsmenn og drog utenlands.
2 Og da tiden kom, sendte han en tjener til vingårdsmennene for å ta imot hans del av
vingårdens frukt hos vingårdsmennene;
3 og de tok og slo ham, og lot ham gå bort med tomme hender.
4 Og atter sendte han en annen tjener til dem, og ham slo de i hodet og hånte ham.
5 Og han sendte en annen, og ham slo de ihjel, og så gjorde de med mange andre: somme
slo de, og somme drepte de.
6 Nu hadde han bare sin eneste sønn igjen, som han elsket; ham sendte han til sist til dem,
idet han sa: De vil undse sig for min sønn.
7 Men disse vingårdsmenn sa til hverandre: Dette er arvingen; kom, la oss slå ham ihjel,
så blir arven vår!
8 Og de tok og slo ham ihjel, og kastet ham ut av vingården.
9 Hvad skal da vingårdens herre gjøre? Han skal komme og drepe vingårdsmennene, og
overgi vingården til andre.
Nå, dere sier: "Ja vel, der tales det om Jøden."
Jeg har nyheter til dere: Til og med ved den Hvite Trone, så skal Satan komme til å forføre
milliarder til å gå imot Gud, og de skal bli ødelagt. Så, hold tungen rett i munnen.
§. 24.
Rev 19:15:
15 Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, forat han med det skal slå hedningene; og
han skal styre dem med jernstav.
( Dette er den måten Han skal styre de onde. Noen folk tenker det skal bli født barn i
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Tusenårsriket – de skal bli født syndere, men satan blir selvsagt fanget. Så det betyr ikke
så mye – men de kommer til å hate bestemmelsen. Dette her Hans bestemmelse.) og han
treder vinpersen med Guds, den allmektiges, strenge vredes vin.
(Vers 19-21)
19 Og jeg så dyret og kongene på jorden og deres hærer samlet for å føre krig mot ham
som satt på hesten, og mot hans hær.
20 Og dyret blev grepet, og sammen med det den falske profet, han som for dets øine
hadde gjort de tegn hvormed han hadde forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets
billede; disse to blev kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel.
21 Og de andre blev drept med hans sverd som satt på hesten, det sverd som gikk ut av
hans munn; og alle fuglene blev mettet av deres kjøtt. Og dette er selvsagt Mal 4:1-6.
§. 25.
Nå, la oss også legge merke til Åp 20:7-15, og jeg leser dette:
7 Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel.
8 Og han skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire
hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og deres tall er som havets sand.
9 Og de drog op over den vide jord og kringsatte de helliges leir og den elskede stad. Og
ild falt ned fra himmelen og fortærte dem.
10 Og djevelen, som hadde forført dem, blev kastet i sjøen med ild og svovel, hvor dyret
og den falske profet var, og de skal pines dag og natt i all evighet (Dag og natt).
11 Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den; og for hans åsyn vek jorden og
himmelen bort, og det blev ikke funnet sted for dem.
Dette er ikke nødvendigvis helt kronologisk, for han snakker her borte om Bortrykkelsen,
og så forteller han oss hva som skjer. Og dette er hva som skjer etter Bortrykkelsen, for å
få dem til å gjøre de ting de gjorde. Det er så langt jeg forstår det.
12 Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker blev åpnet; og en annen bok
blev åpnet, som er livsens bok; og de døde blev dømt efter det som var skrevet i bøkene,
efter sine gjerninger.
13 Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav tilbake de døde
som var i dem; og de blev dømt, enhver efter sine gjerninger.
14 Og døden og dødsriket blev kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen.
15 Og hvis nogen ikke fantes opskrevet i livsens bok, da blev han kastet i ildsjøen.
Det er greit. Åp 21:23-27
23 Og staden trenger ikke solen eller månen til å lyse for sig; for Guds herlighet oplyser
den, og Lammet er dens lys.
24 Og folkeslagene skal vandre i dens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn i
den.
25 Og dens porter skal aldri lukkes om dagen; for natt skal ikke være der;
26 og de skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i den.
27 Og intet urent skal komme inn i den, og ingen som farer med stygghet og løgn, men
bare de som er innskrevet i livsens bok hos Lammet.
Der er det ikke plass til andre enn de som er fullstendig gjenløst. Nå, dere kan se at
ødeleggelsen følger etter i viss tidsperiode. Og i et hvert tilfelle når det er nødt til å bli en
renselse, så kommer en fortsettelse av dette med ”å rykke opp roten ” av det som Gud ikke
har plantet, helt til det ikke finnes noe annet mer enn plantene som er av Gud. Er dette
greit?
§. 26.
Nå, la oss gå tilbake til Matt 25:31-46:
31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal
han sitte på sin herlighets trone.
32 Og alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre,
likesom hyrden skiller fårene fra gjetene,
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33 og han skal stille fårene ved sin høire side, men gjetene ved den venstre.
34 Da skal kongen si til dem ved sin høire side: Kom hit, dere min Faders velsignede!
Arv det rike som er beredt dere fra verdens grunnvoll blev lagt! Og deretter forteller Han
dem hvorfor Han skal ta dem inn. I vers 41:
41 Da skal han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra mig, dere forbannede, i
den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler!
Og i vers 46:
46 Og disse skal gå bort til evig ”straff”, men de rettferdige til evig liv. (Dere kan se
separasjonen her.)
§. 27.
Nå, dere får dette bilde der tilbake i Daniel 7:
Dan 7:9-14
9 Mens jeg så på dette, blev det satt stoler frem, ( Bro. Branham sa: ”`Kastet ned´ betyr de
kom ned til jorden.” ) * og den Gamle av dager satte sig; hans klædebon var hvitt som sne,
og håret på hans hode var som ren ull; hans trone var ildsluer, og hjulene på den var
brennende ild.
10 En strøm av ild fløt frem og gikk ut fra ham; tusen ganger tusen tjente ham, og ti tusen
ganger ti tusen stod foran ham; retten blev satt, og bøker blev åpnet.
11 Mens jeg så på dette, blev dyret drept for de store ords skyld som hornet talte, og dets
kropp blev tilintetgjort og kastet i ilden for å brennes.
* (( Lee Vayle siterer Bro Branham, som kommenterer skriftstedet i Daniel 7: 9 - i King
James Bibel - hvor det står slik: ”Og jeg så på dette inntil troner ble kastet ned. ” )
Nå, det som han gjør, er at han fører alt dette tilbake til dette punktet her, som handler om
den Gamle av dager og den Hvite trones dom.
12 De andre dyrs herredømme blev tatt fra dem; for deres levetid var fastsatt til tid og
stund.
(Med andre ord: Det har enda ikke funnet sted. Det er om fremtiden.)
13 Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes en som lignet en menneskesønn,
kom med himmelens skyer; han gikk bort til den gamle av dager og blev ført frem for
ham.
14 Og det blev gitt ham herredømme og ære og et rike, (”Dette er Gud og Hans Kristus,”
som Bro Branham sa.) og alle folk, ætter og tungemål skulde tjene ham; hans
herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke
ødelegges.
Med andre ord: Det Riket som Gud har på jorden, er fullstendig sammensluttet med Ham
og tvers gjennom innviet til Ham og Hans sak. Alt det andre skal bli brent opp.
§. 28.
Nå, dette er helt på linje med 1 Kor 15:20-28:
20 Men nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet
inn.
21 For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet
ved et menneske.
22 For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus.
23 Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører
Kristus til, bli gjort levende ved hans Nærvær. ( Og det Nærværet, fortsetter, naturligvis,
bare rett fremover i tiden. )
24 Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har
tilintetgjort all makt og all myndighet og velde.
25 For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter. (Nå,
dere så hvordan det foregikk – det var ved ødeleggelse.
Først av alt, så blir de ødelagt i kjødelig forstand, deretter blir de brakt tilbake igjen, og da
blir det bevist ovenfor dem i åndelig forstand: At de er nødt til å gå bort. Og det er ved din
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Hvite Trone, og det er Ildsjøen. Og der kommer kropp, sjel og ånd til å bli helt ødelagt, det
blir tilintetgjort.)
26 Den siste fiende som blir tilintetgjort, er døden. ( Det er hva Den sier. )
27 For alt har han lagt under hans føtter. Men når han sier at alt er underlagt ham, da er det
klart at han som la alt under ham, er unntatt.
§. 29.
Med andre ord: Gud gjør dette nå i den Hellige Ånds person, og frembringer
alt sammen slik at Jesus Kristus kan komme til Tronen for Tusenårs Riket, og deretter
fortsette videre til den Store Hvite Trone, og deretter videre til det Nye Jerusalem, og
((der) sitter Han på den tronen. Og hver eneste ting er under ham, bortsett fra Gud Selv,
fordi Gud gjør alle ting, fordi Gud var i Kristus. Han gjør det alt sammen.
1Kor 15:28
28 ….. ” så skal også Sønnen selv bli underlagt Ham som la alle ting under Ham, for at
Gud kan være alt i alle.”*
* (( Bibelen Guds Ord )
Nå, det er helt riktig. Så derfor er det som Bro. Branham sa, ”Hvis det ikke finnes noen
representasjon der oppe, så har du ingen representasjon her nede.” Nå, husk, den kloke
jomfru og den dumme jomfru, er alle sammen et utvalgt klesstykke. Nå, jeg snakker om
den allmenne forutvitenhet og utvelgelse og forutbestemmelse av det klesstykke, men når
den store Designeren legger mønsteret oppå klesstykket, det er da man snakker om en
Brud som er kuttet ut av det klesstykket. Så det er bare det som er forskjellen.
1Kor 15:22 For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus.
(Det blir ikke en som går fortapt. Det har det aldri vært og det kommer det aldri til å bli.)
Mt 15:13 Hver plante som min himmelske Far ikke har plantet, skal bli rykket opp med
rot.
Da er det at “hver plante som min Fader har plantet, skal bli opprettet i sin rette ((skikk)
og Guddommelige ordning, fordi hver eneste ting er i rett skikk. ” ”Og så elsket Gud
verden, Sin Egen ordning, at Jesus Kristus døde for den ordningen.” Den kommer til å bli
opprettet igjen så Gud kan være Alt i alle. Det er den tingen som er den mest fantastisk
under himmelen. Jeg skal forkynne om det en stund for å vise dere hvor disse ting foregår,
for, tro meg, det er absolutt fantastisk.
§. 30.
Greit. Jeg kan si: "Så langt, så bra." Vi kan gå videre. Vi har kommet frem til
stedet; dagen som er av Herren og Herrens dag. De to er forbundet med hverandre og i
samsvar med hverandre. Vi kan se at Gud er nødt til å føre en fryktelig ødeleggelse over
alle ting og utslette alt sammen, for å opprette det Han ønsker å opprette i Sitt rike, som er
et rike av prester og konger for den Allmektige Gud. Greit. Vi går videre. For å gjøre det,
så må vi gå tilbake nå til: Tess. 4, for vi skal forsøke å flette det inn i den nåværende
situasjon. Nå, skal vi lese fra 1 Tess 4:13, og rett inn i Kapittel 5, fordi Det er det samme
stykke. Overse det avsnittet som sier: ”Kapittel 5.”
1Tess 4:13-18
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.
14 For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus bringe frem de som
er sovnet inn i Jesus.
(Det er det jeg tror blir sagt der. )
15 For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren
kommer, skal aldeles ikke komme i forveien (oppnå noen forrang, eller et høyere nivå,
eller noe annet, over dem) 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,
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opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.
18 Trøst da hverandre med disse ord.
1Tess 5:1-10
1 Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere.
2 Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.
3 Når de sier: Fred og ingen fare! – da kommer (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.
5 Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til.
6 La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue.
7 De som sover, sover jo om natten. Og de som drikker seg drukne, er drukne om natten.
8 Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens
brynje med håpet om frelse som hjelm!
9 For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,
10 han som døde for oss, for at vi – enten vi våker eller sover – skal leve sammen med
ham.
§. 31.
Nå er 1 Tess 4:13-17, Bortrykkelsen. Dette er avhandlingen om det som
egentlig er programmeringen og gjennomføringen av opprykkelsen av de levende, og den
hensovnede Bruden idet Hun hentes til Bryllupsmåltiden. Forstår dere hva jeg sa? Dette er
avhandlingen om den egentlige programmeringen, av dette som Gud har programmert, og
det som bokstavelig talt setter i verk det programmet som forårsaker at både de levende og
de hensovnede, blir forvandlet og tatt opp til Bryllupsmåltidet. Greit.
Nå i 1 Tess 5:1-5, får vi nøyaktig anslått når 1 Tess 4:13-17, finner sted. Jada, han
snakket om det, og så sa han:
1 Tess 4:18
Trøst da hverandre med disse ord.
1 Tess 5:1 Men om tider og sesonger ((tidsperioder)*, brødre, trenger dere ikke til at jeg
skriver til dere. * ((KJB)
Hvilke tider og sesonger? Det er når dette skal finne sted. Nå sa han: ”Tider og sesonger.”
Så dette kommer til å bli en tidsperiode som folk er nødt til å gjenkjenne, dersom de har
noe med Gud å gjøre om virkelig er sant. Nå, de vil ikke være hensovnede. Om de er det
skal de bli vekket opp. De kommer ikke til å være uoppmerksomme. De kommer ikke til
å gå i fella. De er ikke utpekt til vrede. De er kar som ikke er blitt tilpasset til ødeleggelse.
De er kar som er blitt tilpasset til herlighet. Derfor så kommer de ikke til å gå i fella på
den tid når dette finner sted, den som ifølge Skriften, er dagen som er av Herren - dagen
for ødeleggelse.
Nå, så i 1 Tess 5:1-5, får vi helt nøyaktig anslått når 1Tess 4:13-17, finner sted. Dette står
så absolutt i en eller annet forbindelse med dagen som er av Herren.
§. 32.
Nå, la oss ta en titt på dagen som er av Herren. La oss gå tilbake til Matteus 3.
Nå, Johannes, talte om denne Ene, han sa i verse 11 ... Jada hør her, dere kan lese hele
denne tingen, fordi Det gjentar seg på en måte i vår dag. For vi har vår egen Døperen
Johannes, og vi har Kristus som kommer tilsyne iblant oss, mens Han beviser Hvem Han
er i Ånden.
Matt 3:1-11
1 I de dager stod døperen Johannes fram og forkynte i Judeas ørken.
2 Han sa: Omvend dere, for himlenes rike er ”for hånden”!*
*((King James Bibel)
(Vayle) Og riket er for hånden. Og de kastet det ned i kloakken den gangen. Men denne
gangen kan de ikke kaste det ned i kloakken. For denne gangen er det ikke basert på
menneskets vilje, det er basert på Gud som sier: ”Jeg skal få det tilbake.” Med andre ord:
Dere og jeg, har ikke noe valg. Nå:
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3 Det er ham det er talt om av profeten Esaias, som sier: Det er en røst av en som roper i
ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!
4 Johannes var kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og hans mat
var gresshopper og vill honning.
5 Da drog Jerusalem og hele Judea og hele landet ved Jordan ut til ham
6 og ble døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder.
7 Men da han fikk se mange fariseere og saddukeere (Slangens sed, som var svært
religiøse, men hadde feil.) komme til han for å bivåne dåpen, sa Han til dem: ”Ormeyngel!
((Det går rett tilbake til… For den ormen, skjønner du, den er en slange. Det er hva dyret
ble gjort til, til en boa konstriktor. ) Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?
8 Så bær da frukt som er omvendelsen verdig.
( Han sa med andre ord: "La meg få se noe, som gjør at jeg vet, at dere har fått et forandret
sinn.")
9 Og tro ikke at dere kan si ved dere selv: Vi har Abraham til far. For jeg sier dere: Gud
kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene.
§. 33.
Nå, la oss se det i øynene: Døperen Johannes, kom fram på scenen, og han sa:
"Gud kan komme ned på scenen om Han ønsker det." Og han var Guds Egen representant,
og han talte for Gud. Og han sa: ”Gud kan bare ta disse steiner og gjøre dem om til barn,
rett nå. Hva tror du om de eplene? Du sier: "Jeg tror ikke Han kommer til å gjøre det."
Ja vel, da tror du ikke Gud! Når det menneskesinnet begynner å vakle og fortelle Gud hva
Han kan gjøre, og ikke gjøre, da er det noe som er galt med dere. "Nåvel," sier du, "Jeg
tror Johannes snakket om de andre steinene som var der ute." Menneskesteiner? Kall det
hva du vil. Jeg bryr meg ikke om hvordan du ser på det. Det er ok for meg. Men jeg sier
deg: Det er best du leser neste vers.
10 Øksen ligger nå ved ”alle røttene” * av trærne.
(Nå, det finnes en felles rot som går til trærne på begge sider av gjerde. Og en av dem er
den rota som Gud ikke satte ned i jorda. Den andre er den rota som Gud satte ned i jorda.)
Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.
( Hva er god frukt? Omvendelse, som er en forandring av sinnet.)
11 Jeg døper dere med vann til omvendelse.”
Han sa: “Kom ikke hit uten at dere har fått deres sinn forandret.” Dere setter ikke en ny
lapp på et gammelt klesplagg. Dere kommer ikke med noen av dine tanker og sier: "Jada,
jeg bare holder på dem fordi jeg liker dem." Det var det som hende der tilbake på Adam
og Evas tid. De så frukten var god, og de så det, og de så dette der, og de sa: "Ja vel, hei,
det der satser jeg helt på." Når oppgjøret kommer, da satser dere på ingenting utenom det
Gud sier. Dette er atskillelsens tid. La oss ganske enkelt se det i øynene nå. Jeg vet folk
sier: "Folk liker ikke denne oppfatningen." La oss bare lese videre:
11 Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere
enn jeg – jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans! Han skal døpe dere med Den
Hellige Ånd og ild.”
Og når det er over kommer Hans kasteskovel til å være i Hans hånd. Det er når dåpen i
den Hellige Ånd blir gitt ut ...
[ Der står det, rett der, det samme som står i Efeserne. Det er det profeten sa]: ”.. det er
midlertidig.”
Dette er ikke når dere befinner dere tilbake en annen tidsalder, men i den syvende
menighetstidsalder, når de siste kommer inn. Det er den samme Ene som døper, som er det
som er der med kasteskovelen, fordi dette må skje i atskillelsens tid ((i atskillelsens dag).
Vi snakker om de levende. Vi snakker ikke om de hensovnede nå. Fordi Den sier: "Dette
er til de levende."
12. skal rense sin låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne op med
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uslukkelig ild.
Dette er dagen som er av Herren: Oppbrenning av agnene, etter at hveten er i laden, og det
skjer på den tid når dåpen med den Hellige Ånd utløper, og da utløper den. Da er det ikke
flere som kommer inn. Det vil bli en atskillelse.
§. 34.
Vi går tilbake til 1 Tess 5: 9-10:
9 for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,
10 Han som døde for oss, forat vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med Ham.
Nå, han forteller dere helt kategorisk: De som lever og de som er døde skal ha den samme
kraft. Han skal komme for å hente de døde, og skal leve med Ham. Han kommer for å
hente oss levende, og vi skal leve med Ham. Dette er hveten som blir samlet til laden. Det
gjør ingen forskjell på det om dere er hensovnede eller ikke, dere kommer til å oppnå det.
Akkurat som han sa i Johannes 14:
Joh 14:1-3
1 La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på Meg!
2 I Min Faders hus er der mange rom. Var det ikke slik, da hadde Jeg sagt dere det. For
Jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.
3 Og når Jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer Jeg igjen og skal ta
dere til Meg, for at også dere skal være der Jeg er.
§. 35.
Nå, Den Samme er i Matt 3:12
12 Han har sin kasteskovl i hånden og skal rense sin treskeplass."
Nå, Bro. Branham nevner riket, dommen, hele greia. Og det vil ikke kommer noe rike,
uten at det blir en atskillelse. Forhåpentligvis, kommer ikke Gud til å har et rike, hvor Han
fremkaller Sine borgere, Hans borgere vil være tilstede før riket er det. Det vil vi si: Det
som bokstavelig talt gjelder landmassene som de vandre på og det som de fysisk er
involvert i. Matt 3:12 er gjennomføringen av 1
Tess 4:17.
17 deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften
for å møte Herren. ( Fordi vi kommer til å bli plassert i laden (eller samlet inn.), og enten
vi hensover eller er levende, så er vi Herrens. )
Så laden er dit hvor innhøstingen er blitt flyttet, som er opp til Bryllupsmåltidet. Hvorfor?
Fordi det er førstegrøden til Gud, den levende Bruden. Det er greit.
§. 36
Nå, vær så snill! Legg merke til at oppbrenningen av agnene i Mt 3:12, har
ingenting med de døde å gjøre, som er i Åp. 20:5, 11:15, Mt 25:31-46. Nå, la oss ta bare et
rask titt på det, så dere vet hva vi snakker om. Åp 20:5:
5 Men de andre døde blev ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Dette er den
første oppstandelse.
Vers 11-15:
11 Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den.
( Og så videre. )
12 … bøker blev åpnet….
13 Og havet gav tilbake de døde …
14 Og døden og dødsriket blev kastet i ildsjøen. Dette er den annen død: ildsjøen.
Det forteller dere at de som ikke hører til plantene som er av Herren, kommer nå til å gå til
tilintetgjørelsen i Ildsjøen. Det som er i Matteus 3, var ikke tilintetgjørelsen, heller ikke i
Malakias. Det er renselsen, opprenskingen, når man kvitter seg med disse, og plasserer
dem i en tilstand hvor all aktivitet innstilles inntil den Hvite Trones Dom. Matteus 25 er
det samme, fordi de kommer alle fremfor Ham og Bøkene blir åpnet. Og dere legger
merke til at en stor skare går til Evig Liv. Enhver som har sitt navn i Boken - ikke i Livets
Bok som er av Lammets, tilsynelatende, men i Livets Bok - kommer fremfor Ham. Og
selv menneskenes navn kan befinne seg der, fordi det ble skjenket et liv til dem. Men ut
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fra det som var utgangspunktet, ikke de virkelige/de ekte. De ble sådd der inne der inne,
akkurat som Eva sa: "Jeg har fått et menneske fra Herren," men de var ikke av Herren. Nå,
man kan ha mange navn der inne, men fordi de ikke var Adam sed, vil de bli fjernet, og de
vil helt bokstavelig talt bli ødelagt i Ildsjøen.
§. 37.
Så derfor ser vi i dette første tilfellet, at agnene blir skilt fra hveten. I det andre
tilfellet, så blir fårene det fra geitene. Nå, legg merke til dette! Agnene fra hveten – i det
der får dere se at det samme livet som kom hele veien opp, hadde en bærer, og Gud
ødelegger bærere. Han skar av alle grenene som ikke hadde liv, og de venter på den Hvite
tronen. Men ved endetiden må Han brenne folket som står der, så Han får en ren jord som
Guds barn kan komme tilbake til. Nå legger dere merke til: Han skiller fårene fra geitene.
De er helt holden to forskjellige dyrearter. Så det er det ikke snakk om agner og hvete i
den forstand. Det er disse som utgår fra gal kilde. Åh, de ser kanskje ut som får. De
forsøker kanskje å opptre som får, men de er geiter, og ved endetiden kommer de til å bli
helt bokstavelig ødelagt i Ildsjøen.
§. 38.
Nå, derfor ser vi at Mt 3:12 og Mal 4:1-6, er helt bokstavelig talt det samme,
bortsett fra det at Malakias har den sammensatte åpenbaringen som viser at selv om disse
menneskene ikke har noe å komme tilbake til, så de vil selv komme til å bli ødelagt. Det er
dog ikke slik at de kunne vende tilbake og bare vedvare for bestandig, men de vil selv
komme til å bli helt og holdent ødelagt.
Nå, la oss videre legge merke at det ikke sies en ting i 1 Tess 4:13-17, om at de levende
får en forvandling til udødelighet, bare at de døde får det. Nå, det er underlig, men det er
sant. Dere finner ikke at det sies en ting om det der. Det sies bare at de døde skal komme
frem. Det sies ikke at de levende skal bli forvandlet.

§. 39.
Nå, til udødelighet. Legg merke til hvordan det enn blir sagt i 2 Tess 2, om den
veldige ankomsten som vi vet har inntruffet: Vitenskapen har fått sine bilder – og Han
Selv Den Ene veldige, Dommeren, som er omgitt av syv mektige engler, kom til jorden
for å åpne de Seglene, og gi oss åpenbaringen.
2Tess 2:1
1 Vi ber eder, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme (Eller nærvær), endog
ved vår samling ” til”* Ham.
* (( K.J. Bibel )
Han blir menighetens banner og hvem som helst som tror på menighetskonfesjonene, eller
setter en eller annen mann som overhode for det. Den mannen er død, han har ikke den
Hellige Ånd mer… Jeg sier dette uten frykt - nåvel, jeg holder det igjen. Jeg har litt frykt i
den merkelige stund, jeg skulle til å si: En dau hund. Men jeg sier det uansett. Hvordan i
all verden, hvis Han er her, kan mennesker være Nikolaitter, eller Laodikere i sine
oppfatninger? Organisasjon. Ingen paver, ingen hellige, ingen distrikt forstandere, ingen
presidenter, ingen løper rundt og tar seg autoritet. Og det er best de ikke råder meg til å ta
autoritet over folk. Da blir de hudflettet. Og enda er jeg ikke ferdig med å hudflette, og jeg
tror ikke jeg noen gang blir det. Ikke et menneske skal forsøke å si til meg at jeg skal ta
autoritet over folk. "Åh, ja, Bro. Vayle, du lærer forkynnere." Gjør jeg? For noe forbaska
sludder! Skaff deg din egen belæring. Jeg lærer - punktum, punktum, punktum, punktum og det er noe du vet nå. Det har ingenting å gjøre med personer eller noe annet ellers. Hvis
jeg har Guds Ord, er jeg takknemlig. Hvis jeg ikke har, beklager jeg det. Jeg kommer til å
svare for det i det lange løp, men jeg er ikke en tosk som stikker opp hodet mitt og gjør
meg til en svær kar, når jeg ikke er det.
§. 40.
Når Han er her, er Han alt, ” og vår samling sammen, er til Ham”, og vi starter
det, og så blir de døde samlet med oss. Ja! Fordi de er der, og vi er her. Den samlingen
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vil bli å være sammen med oss på denne jorda, og den blir på kanskje 45, 75, 95 - Gud vet
hvor mange dager det blir på, og jeg er ikke opptatt med det. Vi skal bli kjent med
hverandre, og få det overstått. Vi får vite hvem som ikke savnes. Vi får kjenne våre kjære
og alle disse menneskene. Og deretter går vi opp, og Han blir fylden av det som tiltrekker
seg full oppmerksomhet, så vi skal ikke se oss rundt omkring og se på noen annen enn
Ham. Dette er hva et virkelig bryllup er. Når bruden og Brudgommen virkelig kommer
sammen, lurer hun ikke på om hun har forsømt anledningen til å få den rette å gifte seg
med, og han lurer ikke på om han kunne fått tak i noe bedre. Åh, kom igjen! Gud være
nådig. Pfap. Det er ok for en skokk av råtasser her ute, men vi er Sønner av Gud. Det er
slik du skal legge det ned, gutt. Hør etter: Denne samlingen sammen, er til Ham. Dette der
er ikke Bortrykkelsens oppstigning, fordi det første er Ropet, og det tredje er Basunen,
hvilket er Bortrykkelsen. Det er under Budskapet, som Paulus sier i 1 Korinterne 15, at vi
begynner å finne våre plasser.
§. 41.
Hva er det da som helt nøyaktig finner sted 1 Tess. 4? Det er Herren som
stiger ned, for at Han skal ta oss opp for å bli presentert for vårt Hode, som er Mannen,
Herren Jesus Kristus, som Gud inkarnerer Seg Selv i. Det er den Herren fra Åp. 10:1 som
har steget ned i, og over her får du se Ham.
1. Og jeg så en annen veldig budbærer (Han er en budbærer for Sin Egen pakt) komme
ned fra himmelen, klædd i en sky, og regnbuen var over Hans hode, (Dette er den Ene som
var på tronen i Åpenbaringen 4 og 5) og Hans åsyn var som solen, og Hans føtter som
ildstøtter. Og legg merke til dette: `Når Han sverger ved Ham som skapte´, så finnes det
kun En som kan sverge ved Gud, og det er Gud Selv. Og husk! Han svor til Abraham at
Han ville utføre Sin ed da, og her og nå sverger Den samme at Han skal utføre Sin Ed.
Dette gjøres for å bringe forvissning om at vi skal være i det underbare riket.
§. 42.
Nå, så Åp 10:1, og også Åp 22:10, fordi på den tid når den scenen finner sted,
så var Johannes langt tilbake i tiden, og han sa at Den kom til å bli forseglet, men i Åp
22:10, blir seglene på Den tatt av. Åp 22:10
10 Du skal ikke sette segl for de profetiske ord i denne bok; for tiden er nær. Husk nå!
Det er bare En som kan ta av seglene av Boka. Husk! Jesus gav tilbake Boka. Den var
lukket. Han alene kunne åpne Den. Lammet åpnet Den. Og det dere får her, er derfor det
som er åpningen av denne Boka her nede på jorda. Den som var lukket er nå åpnet. Og på
den tiden sier Den helt kategorisk: "Den som er urettferdig, er fremdeles urettferdig.
Kasteskovlen er i Hans hånd, ” og Han skiller agnene fra hveten.”
11 ... Den som er hellig, er fremdeles hellig. Den som er rettferdig, er fremdeles
rettferdig.”* Og så sier Den:
12 ” Se, Jeg kommer snart,…” og på den tid skal Jeg gi Mine belønninger...
*(Bibelsitater King James Bibel)
Så dette er noe som fremskynder dagen som er av Herren, og Herrens Dag. Og dette er en
del av hele tingen. Du skjønner, vi finner en kontinuitet. Vi finner ikke en atskillelse. Gud
holder ikke på med atskillelser, bortsett fra de atskillelser Han gikk utefra å foreta. Men
Gud holder vedvarende på med begge to, fordi vintreet som er av jorden gror samtidig
som vintreet som er av Gud gror. "Jammen," sa han: "Skal Jeg rykk opp disse plantene
ved Ordet?" "Nei, la dem gro sammen. Jeg skal atskille dem i rett tid. La dem gro helt til
slutten på innhøstningen." Og det er hva vi har her.
§. 43.
Nå, derfor, på denne særskilte tida i 1 Tess 4, som er Åp 10:1, Åp 22, så
oppdager vi i Boka til Lukas, kapittel 17. Dette er pussig, til og med Scofield kan se disse
ting, om du studerer ham lenge nok. Luk 17:20,
20 Men da han blev spurt av fariseerne når Guds rike skulde komme, svarte han dem og
sa: Guds rike kommer ikke på den måte at en kan se det med sine øine.
Det er usynelig for dere. Det vil være der, og dere vil ikke se det. Og der stod Han, rett der
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sammen med dem, fordi Han er riket. Også Bro. Branham sa det, og vi vet det, fordi det er
sant. For hvis Han er Skaperen, la oss se det i øynene, da kan Han frembringe et rike en
hvilken som helst dag Han ønsker. Og det riket er allerede der idet det venter på å bli
synelig. Vi er inn i den dimensjonen nå. "Det kommer ikke på den måte at en kan se det
med sine øine.”
21 heller ikke skal de si: Se her eller se der er det! For se, Guds rike er inneni eder. ( Og
jeg sier dere: "Her er det.")
22 Men han sa til sine disipler: De dager skal komme da I skal attrå å få se en av
Menneskesønnens dager, og I skal ikke få se den.
23 Og de skal si til eder: Se her, se der er han! Gå ikke der bort, og følg ikke efter!
24 For likesom lynet, når det lyner, skinner fra himmelbryn til himmelbryn, således skal
Menneskesønnen være på sin dag.
Nå, det er absolutt hva Bibelen sier om Hedningene, at Han er et Navn, og Han er en Ånd
for Hedningene. Han er et lys. Nå, Den sier til dere: Han må lide før dette finner sted. Nå,
Han er allerede i Sin dag. Allerede Døperen Johannes sa: ”Riket er nær, her kommer Den
som er Kongen. Her er din Messias. Her er din Gjenløser. Her er hele tingen. Han er rett
her." Og de avviste ham.
§. 44.
Nå, han sa:
25 Han skal lide
... (Men husk nå, han sa:)
26 Når dette kommer til å skje lengre fremme i tiden, da
kommer det til å være:) Som det var i Noas dager. *
(Nå, Jesu dager var ikke Noas dager.)
27 de åt og drakk, de tok til ekte og blev gitt til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i
arken; så kom vannflommen og ødela dem alle sammen.
( Det var ikke den dagen på noen som helst måten. Fordi den dagen der tok knekken på
alt. ((Men) Jesus kom for å starte opp alt, fordi Jesu dager ikke var Noas dager.
28 ….gikk i Lots dager: de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og
bygget;
29 men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne.
(Der har vi det igjen, det er en avslutning. Det er ikke en begynnelse, men det er en
avvikling. Nå, sier Den:)
30 således skal det også være på den dag da Menneskesønnen åpenbares. (Nå, det var ikke
der tilbake i tiden. Det er nå. Det er en åpenbaring. Han skal åpenbares.)
31 (Nå:) På den dag må den som er på taket og har sine ting i huset, ikke stige ned for å
hente dem, og heller ikke den som er ute på marken, vende tilbake til sitt hjem.
32 Kom Lots hustru i hu!
33 Den som søker å frelse sitt liv, skal miste det, og den som mister det, skal berge det.
34 Jeg sier eder: I den natt skal det være to i én seng; den ene skal tas med, og den andre
skal lates tilbake.
35 To kvinner skal male på samme kvern; den ene skal tas med, og den andre skal lates
tilbake.
36 Det skal være to ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.
37 Da svarte de og sa til ham: Hvor, Herre? Han sa til dem: Hvor legemet* er, der skal
ørnene samles.
*((K. J. Bibel, sier : ”slik skal det være i Noas dager. Hvor legemet er, der skal ørnene
samles.”)
Nå, hva forteller Han dere om? Han forteller dere helt nøyaktig hvor Legemet er. Nå, Han
sa: "Dette Legemet skal legges ned i jorda og skal bli tatt fra dere i Oppstandelsen." Men
Han sa: "Dette Legemet er lys." Han skal komme tilsyne i sannhetens Legeme, Guds Ord,
den Hellige Ånd, som i form av Ordet bringing oss åpenbaring, og det er der ørnene
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kommer til å være. Og dette er nettopp det som er 2 Tess 2:1:
.. Vi blir samlet sammen under Ham.
§ 45
Nå, med Luk. 17:20, som nevner Guds rike, går vi til 1 Kor 15:20, som vi
allerede var i:
20 Men nu er Kristus opstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede.
21 For eftersom døden er kommet ved et menneske, så er og oppstandelsen ut fra de døde
kommet ved et menneske. (Og så videre.) Nå, han taler om Oppstandelsen her - nå legg
merke til - i denne oppstandelsen, lengre nede i 1 Kor 15: 50:
50 Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke (kan)
forgjengelighet arve uforgjengelighet.
Så derfor, ved tiden for åpenbaringen av Menneskesønnen, ved tiden når den Veldige
kommer ned, ved tiden når folket samles til Ham. Ja, ved den tid skal Han sørge for at
Guds rike er i stand til å komme på jorden, fordi Den sa: ”… kjød og blod kan ikke arve
Guds.”
52 (Nå, disse folkene som er) døde skal oppstå uforgjengelige…
§. 46.
Hva med oss?
51 Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle
forvandles,
52 i et nu, i et øieblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå
uforgjengelige, og vi skal forvandles.
Så Det forteller dere, rett der, at ved denne særegne tid så fremstår Guds rike i beskuelse.
Så derfor, kan mannen som er Døperen Johannes for denne time, sannferdig si:
"Se, Guds Lam som tar bort verdens synd. Se, Dommeren. Se, Kongen. Se, Herskeren. Se,
alt sammen. Og se, riket er allerede her" - det går fra det negative over til det positive.
Nå, det med det negative betyr ikke dette: Hør, denne karen har en negativ tanke, "Åh, jeg
kommer til å bli syk. Åh, jeg kommer til å bli syk." Det er ikke det, det dreier seg om i det
hele tatt. Men det betyr `det samme som det gjør inne i et kamera´: At Guds forutvitenhet
og prinsipp, er som et ord, er som et negativ som kommer ut av et kamera. Nå, dere går
fra det negative bilde over til det virkelige bildet ved hjelp av utviklingsprosesser.
§ 47.
Så vi har derfor kommet fra fosterstadiet, eller det opprinnelige Guds Ord, og
inni fremvisningen (manifestasjonen) og vi er i ferd med å se på det. Og det foregår nå. Vi
kommer nærmere, og nærmere og nærmere, inntil de døde kan komme ut fra jorda i en
ikke fjern fremtid. Og vi kommer til å bli forvandlet, og hele tingen skal gå inn i
Bortrykkelsen. Og da kommer Guds dommer til å falle på denne jord, selv om de allerede
startet opp der tilbake i 1964. Seglene er allerede åpne. Det Sjette Segl og det Syvende er
helt åpne. Alt sammen er åpent for oss: Komme, alt sammen. Det er ingenting som ikke er
åpent. Hele tingen er inne i en prosess. Ingen behøver å bli forført lenger. Det trenger ikke
komme overrumplende på noen som ikke vet det lenger. Enhver vet at han ikke er bestemt
til fordømmelse. Men han er bestemt til Evig liv. Hele tingen står åpent i beskuelse, og
enhver som ikke har kommer inn i Ånden som er av Herrens Dag, den store overtagelsen
av den Allmektige Gud, og ikke er fryktfull vedrørende dagen som er av Herren. Ja, med
den person er det noe i veien. Han har gått glipp av det! Han har gått glipp av det! Slik er
det.
[ Slutten på første audio kassett ]
§. 48.
Nå, vi forlater jorden etter 1 Kor 15:20 og 1 Kor 15:51, og den store trengselen
på tre og et halvt år kommer nå inn, som er bygget opp i dagen som er av Herren til Åp
19:11, som går rett inn i Herrens Dag, hvilket er den fullstendige suvereniteten til den
Allmektige Gud.
Slik at ingen, nei ingen misforstår Hvem som er Sjefen, og Hvem det er som overtar. Og
ingen, nei ingen, misforstår hvem Bruden er, og Hvem som skal styre jorden.
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§. 49.
Nå, la oss se på bildet. Malakias 4, som vi gikk inn på i hele serier av budskap
for omtrent to år siden. I Mal 4:1-3 og 5-6- vi skal utelate det ene verset, om du ønsker
det:
1 For se, dagen kommer! Den brenner som en ovn. Da skal alle overmodige og hver den
som gjør ondt, være som halm, ….
Nå, det er den store dagen som er av Herren. Den dagen skal komme, og Gud kommer til å
brenne dem opp, og det skal ikke bli etterlatt noe som man kan komme tilbake til. På
ingen som helst måte, det finnes ingen mulighet for det. Det vil ikke finnes et hus eller
noe annet. Nå, vi forstår selvfølgelig, hva Russerne og Amerikanerne forsøker å gjøre. De
kommer til å få en bombe her ute som vil drepe alle sammen, og deretter skal de la alle
komme tilbake å overta. Tullprat! Det kommer ikke til å skje. Jeg er ikke veldig klok,
men de er dummere enn jeg er.
2 Men for eder som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå op med lægedom under
sine vinger. Og I skal gå ut og `vokse opp´* som kalver når de slipper ut fra fjøset.
3 Og I skal tråkke ned de ugudelige:
( Med andre ord: Det er nå en åndelig vokster som foregår i dette Budskapet som dere
kanskje ikke er klar over, som kommer til å plassere dere rett inn i Tusenårsriket, så snart
som de døde kommer opp av jorda. Nå:) Deres fotsåler skal trå på dem på den dag Jeg
`skal gjøre dette´*, sa Herren.
( Med andre ord: De kommer til å være her med den store dagen som er av Herren. )
4 Kom i hu Mose lov, min tjeners lov, den jeg gav ham på Horeb for hele Israel, både
lover og bud!
§. 50.
Nå, rett der forteller han dere: Det ble gitt to bud. Det ene var til fordømmelse,
og det andre var til nåde.
Nå, fordømmelsen kommer til å ta de som er borte fra lyset, og anbefalingen går til de
som er i lyset – hvilket er nåde.
5 Se, jeg sender eder Elias, profeten, `før den store og forferdelige dagen som er av Herren
kommer´.
Nå, Han sier det rett ut til dere: Den profeten skal komme, og Bibelen sier her, fordi første
delen av dette, har allerede skjedd at:
6 Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre,
( Og det er dette som forårsaker at Gud ikke skal komme og slå landet.)
1Tess 4:16:
16 for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels
røst og med Guds basun.
Det er derfor Herren Selv, kan komme ned fra himmelen med et bydende rop, med
overengels røst og med Guds basun, og vi kan bli hentet bort herfra ved Ham. Og deretter
skal vi komme tilbake med Ham. Da skal dere få se at gnistene begynner å fly. Det er helt
riktig.
§. 51.
Nå, det er fremsatt veldig klart her, det er to ting:
#1.
"Jeg kommer for å ødelegge og bane vei for Min Dag."
#2.
"Jeg kommer for å velsigne og gjøre Mine undersåtter rede for
Mitt rike på jorden."
To ting. Det er riktig. Nå, under disse to ting:
1a.
"Jeg er her for å samle de levende."
2.
"Jeg er her for å oppreise og samle de døde."
3.
"Jeg er her for å forvandle de levende."
4.
"Jeg er her for å føre dem begge til Bryllupsmåltidet."
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Det er akkurat hva Han gjør. Så der ser du, at den dagen som er av Herren, har allerede
startet. Herrens Dag har allerede startet. På dagen som er av Herren, den dagen kommer
det til å ende opp med en stor nedslakning hvor `blodet kommer til flyte like opp som til
biselet på hesten´. Det er igjen en atombombe ødeleggelse. Blodet vil ikke størkne, eller
deres ansikter skal bli som en flamme ((en ildslue). De skal fortæres bort i øyehulene.*
*(( Vayle siterer Åpenbaringen 14: 20, Esaias 13: 8, Sakarias 14: 12. Som han taler om
lengre fremme i talen. )
Hele tingen har hendt allerede. Det skal hende igjen. Det hendte i dagen som var av Noa,
da jorda slapp løs sin kraft imot hverandre. Det kan du være brennsikker på at det gjorde.
Det begynte langt tilbake der med Nimrod, den første, store organisatoren. Ja, så men. §.
52.
Nå, så ((jeg sier) til en avslutning. Dagen som er av Herren og Herrens Dag, er
simpelthen dette for meg:
#1.
Dagen som er av Herren, er det å opprette Hans herredømme, er det å
klargjøre de siste stegene mot en overtagelse av Hans rike.
#2.
Herrens Dag, er det at Hans herredømme er blitt opprettet. Han har overtatt.
Ser du? Dere er nødt til å ha en prosess, og vi er i den. Dere kan se da at alt dette pågår
akkurat nå. Når dette en gang har begynt, så stopper det ikke. Tingen er å gjenkjenne den.
Heb. 13:8. :"Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid". Betyr at det er
fortsettelse, det er ikke et opphold.
Det er derfor Peter advarer, han sier: "for fra den tid fedrene sov inn, ` fortsetter alle
ting´…* ”Hvorfor, men det finnes et stort opphold/pause den store kløft teorien. Neida,
det finnes ikke noe kløft, for fra den dag han sendte den Hellige Ånd – begynte med en
Brud. Han har ikke opphørt å virke og Han er i arbeid, og Han skal bringe Bruden ut
herfra. Helt klart, om dere vil vedkjenne sannhet slik Broder Branham sa: ”Menigheten, i
likhet med Sitt hode, var nødt til å falle ned i jorda og dø”.
Hvilket den gjorde i Katolisismen. Men under Luther, begynte den å komme tilbake. Er
dere virkelig klar over at, Ropet begynte bokstavelig talt under Luther? Det gjorde det.
Det begynte helt bokstavelig talt. Det er derfor Bro. Branham sa: "Dere hadde potensielt
den Hellige Ånd, men alt dere ble, var å bli døpt.” Men dere begynte å få, og den Hellige
Ånd kom opp gjennom menigheten, helt opp dit at Den vendte tilbake som Overhodet i
denne time. Ja visst! Og husk, når den kommer som Overhodet, da må det en
Oppstandelse til, fordi det står ikke noe tilbake igjen.
§. 53.
Nå, folk tenker jeg sier noe galt. Som en kar sa:
"Jo da, Bro. Vayle sa, 'At når dere kommer til den Hellige Ånd, er det alt.'" Men jeg sa:
"Hvis den Hellige Ånd er Gud, hva for noe annet vil dere ha?" Det er en masse
mennesker som ikke er halvparten så smarte som de tror de er. Det er som Lincoln sa,
skjønner du: "Det er bedre å holde sin munn lukket og folk tenker du er en tosk, enn at du
åpner den og beviser at du er en.” Jeg siterer Lincoln så godt jeg kan.
§. 54.
Gjenopprettelsen er her. Fullkommenheten er kommet, og venter bare på å gå
gjennom den rette forordningen for at den skal manifestere seg som den virkelig er, under
den rette tilstand, hvilket er at "alle ting nå er positive." Det er ikke noe negativt tilbake.
Det stemmer. Folk tenker det er det, men du tar feil, fordi det er ingen triks som er ikke er
vendt både opp og ned, det er ikke et som ikke har blitt gjort. Den seden som er sådd er
blitt kalt frem til en manifestasjon (( fremvisning ), og bare Guds planter i sin fulle realitet
vil forbli. Alt det andre blir rystet ned. Verden faller ifra hverandre. Nå, er det bare trygt et
sted: Det er trygt i Jesu armer, trygt ved Hans ømme bryst. Det er der roen er. Bror/søster,
hør, dagen som er av Herren - dom, ødeleggelse, dagen med kamp, dagen med sinne,
dagen med vrede - alle disse ting, er over oss her og nå. Fordi i Sin fulle åpenbaring, blir
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den mektige Gud, fremvist i beskuelse, Han er Konge, Han er alt! Det er ikke en ting mer
som Han må bli. Han er allerede det. Akkurat som den blomsten av en rett sed (( rett frø),
og den rette tilstand, så absolutt vil være en manifestasjon ((fremvisning) av livet som er i
den. Slik er det når Gud manifesterer Seg, og bringer opp en Brud til Herligheten. Dagen
som er av Herren og Herrens dag, er vi urolig for og det er derfor var det Bro. Branham sa:
"Jeg bryr meg ikke om hva det koster meg. Jeg vil være der.” Jeg skal si deg noe: Det
kostet Jesus Kristus nok. Han ba aldri du og meg å betale en pris. Det var ikke en pris vi
kunne betale.
§. 55.
Det er derfor den loviske ikke kommer til å være der. Neida, dere, den gamle
omskjærelsen kommer ikke til å være der. Han er altfor opptatt med å forsøke å gjøre noen
slags gjerninger, og med å vise i sitt kjød at han er noe. Men bare lytt, lytt en stund. Da
finner du at han lyver deg rett opp i ansiktet. Denne mannen som gjør onde gjerninger, er
intet annet enn den koselige karen, Kain, som ikke kan utlegge* Guds Ord. Og han trekker
seg litt tilbake, og hele han skjelver som om han var en bolle med gele, og sier: ”Halleluja,
er ikke Gud snill!” Hvor snill er Gud mot Sine fiender? De var ikke snill mot Ham. Snill
er snill, bror/søster, men jeg skal si til deg: Bro. Branham sa "Kjærlighet er å gjøre Guds
vilje”. Han sa: ”Medlidenhet er å gjøre Guds vilje”.
*( 2 Tim. 2:15 )
§. 56.
La oss komme til bunns, ikke på en eller annen småkake nivå. La oss komme
dit frelsens klippe er, Guds nåde åpenbart. Det er klart, jeg er for alle disse ting: Snille
folk, alt bare søtt, alt bare kjærlig. Men hvorfor tror dere vi reiser oss rundt omkring her?
Fordi alt er ikke bare søtt og kjærlig. Jeg er helt for det, men jeg sier dere: Det landet med
evig salighet bryter frem for oss nå. Hør, bror/søster, la oss si det rett ut. Slutt med å se
deg tilbake i bakspeilet! Du har ikke tid til å se deg i bakspeilet når du kjører nedover den
smale vei. Du følger med begge grøftene. Hvis du ikke ser etter, kjører du i grøfta. Kjør
frem. Vær så god. Det stemmer. Slutt med å se i bakspeilet, og se ikke langt framover på
veien.
§. 57.
Begynn å se på veien akkurat nå. Hvor er dere? Hvor er dere? Rett inne i
Ropet. Samling sammen til Ham. Han kommer for å gi oss trygghet og utfrielse, og så er
vi utenfor her. Da kommer Den Ene store inkarnerte ned. Han kommer i det hele tatt ikke,
før all vreden begynner å ramme verden. Den må ramme verden for å rense den, må
ramme Jødene, må ramme menigheten, må komme rett ned hit og slutte alt sammen, og så
begynne om igjen med hele tingen i et guddommelig program. Så lytt etter! Dere ser dere
ikke tilbake på veien mer. Bro. Branham sa så sannelig: "Historien skal ikke bli skrevet."
Men vi er den evige avskriften av Gud.
La oss stå.
Himmelske Fader, vi takker Deg igjen for miskunn, kjærlighet og nåde. Gud vi veldig
takknemmelig for, det Du har vist oss i denne siste time, og vi takker Deg, Herre, for at de
ting vi kjenner, de kjenner vi som vi aldri før har kjent de før. Og det beroliger oss helt,
gjør oss helt avslappet. Herre, det er så visst sant at vi begynner å kjenne til det slik som vi
er kjent. Alle disse ting bryter åpent frem fremfor oss, og vi vet at vi behøver ikke å se
fremover i tiden for forestille oss en ting. Vi kan bare stå stille og se Herrens herlighet. Vi
kan tro den store budbærer, slik Elieser kom til Rebekka, som befant seg langt tilbake i
tiden med de rettmessige gavene som skulle stadfeste hvem han var, og så gav han henne
budskapet. Og vi, liksom henne, er ut av den rette karakteren som får stå stille og lytte, får
beskue fremvisningen og får kjenne en gjenklang av at dette høres sant ut, og får si: ”Ja, vi
vil dra.” Vi er bare så altfor glad over å dra av gårde. Før oss til Denne, å la oss se Denne
Ene som løftet er åpenbart inne i. Og vi er veldig glad, Herre, over at Denne, liksom vår
Isak, gir en antydning om latter, ikke en hånende latter, men en latter av ren glede. Utefra
dette at vi kommer ikke til å være her for få en ødeleggelse, men vi er kun ved Din nåde,
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Herre, her for å få en gjenoppbygging. Ja. Vi skal forvandles i selve atomene, og bli tatt
bort med våre kjære. Hvilken underbar, skjønn, guddommelig plan som er lagt fremfor
oss, Herre, og det å få se nå tingene som bare går fra nåde til nåde, begeistrer så
fullstendig, og vi priser Deg, Herre. Velsign hver eneste i det guddommelige Nærvær.
Måtte de syke iblant oss bli helbredet, Herre. Måtte det som det aldri før, bli en ny
oppfriskning fremme i hver front av denne Kristne kampen, fordi vi vet at den Øverst
Befalende Kommandanten er her, og ikke en av oss skal falle. For det kommer ikke til å
være noen Akan´er iblant oss, som ser etter den babyloniske kappe og de store stengene av
sølv og gull. * På ingen som helst måte. For vi har blitt erklært å være den rettferdige, rene
Jesu Kristi Brud. Og siden vi vet disse ting, har vi ikke hengivenhet å feste til verden, men
har våre hengivenheter og vårt feste til det store Nærværet nå: Gud som er midt blant
henne – Sitt folk. Hun blir ikke til skamme Herre, vi priser Deg for disse ting, bare takker
Deg fra bunnen av vårt hjerte. Gå med oss når vi går. Bring oss sammen i kjærlighet, nåde
og miskunn. I Jesu Navn, vi ber. Amen.
Herren velsigne dere. "Ta det Navnet Jesus med deg."
*(( Josva 7. )
Oversatt Bernt E. Eriksen.
Korrigert av Petrus Josephus van der Geest

