1
Talen: ”RAPTURE #13
BORTRYKKELSE #13
En tale av Lee Vayle: 14. desember. 1983.

Forord:
I Norsk Bibel kalles det bare for Herrens Dag. Mens det på Engelsk benyttes to måter å si det på:
”The day OF the Lord”, Dagen Av Herren. De bruker dette ordet [ OF = AV ] ofte. Og Herrens
Dag. Begge deler benyttes på Engelsk. Jeg har valgt å kalle det: Dagen som er av Herren. Begge
deler er i eieform, altså å eie noe. Alle ord fra King James Bibel skrives uthevet slik som her:
”dagen som er av Herren.”
Bibelen, Den Hellige Skrift. Som er svært lik Bibelen 1930 utgaven, og 1930 utgaven, brukes i
oversettelsene. Og i en del tilfeller brukes Bibelen, Guds Ord utgaven, som er bedre i en del
tilfeller. Vil også benytte Folkebibelen (revidert)1834, i fremtiden, hvor den er best. Dette
gjøres for å ha det så tett opp til King James og Gresk som mulig, og for å oversette Broder Vayle
og Broder Branham best mulig. King James Bibel forkortes til KJB. Bibelen Guds Ord, også kalt
den Norske King James oversettelsen, forkortes til BGO.

BORTRYKKELSEN #13
Dagen som er av Herren og Herrens Dag #2
Av Broder Lee Vayle 14. Desember, 1983
La oss be. Himmelske Fader, vi er veldig glad for at Du er så nådig mot oss kveld, at Du lar oss
komme sammen for å tilbe Ditt Navn, og alle sammen av oss tilber i Ånd og Sannhet. Herre, det
er en underbar nåde som er gitt oss, og vi er takknemlig for det. Vi ber nå om at Du vil hjelpe oss
i studiet av Ditt Ord, slik at vi kan få vite om disse tingene som er av denne time. Dette som det
er meningen at menigheten skal vite om: Timen vi lever i, dets plass, de dype og
hemmelighetsfulle hemmelighetene fra Gud, åpenbaringen av endetiden – Personen, Gud Selv,
åpenbaringen av Bruden, ja, alt dette vi tror kommer sammen inn. Og dette vil være Troen som er
av denne time, og vi tror at vi er en del av den. Vi gir Deg lovprisning, Herre, i tro. I Jesu Navn.
Amen. Dere kan sette dere.
§1 Nå, i kveld kommer vi til å rekapitulere det som vi gikk inn på søndag formiddag, det vil si, vi
skal rekapitulere “Dagen som er av Herren og Herrens dag.” Nå, først av alt kommer vi til å lese i
1 Tess 5:2
2 Dere vet jo selv godt at - ”dagen som er av Herren”, skal komme som en tyv om natten.
Og over her i 2 Pet 3:10, får vi en gjentagelse av det – den første delen:
Pet.3:10: Men - ”dagen som er av Herren”, skal komme som en tyv om natten.
Men over her i Åpenbaringen 1, etter 2 omtaler ‘Dagen som er av Herren’,
Den sier: Åpenb. 1:10 -” Jeg var i Ånden på Herrens dag” -.
Nå, det er selvfølgelig slik at hvis du betrakter dette på en overfladisk måte, at når man har
eieform, eller genitiv form her, så har det ingen betydning om du sier: ”Herrens = Herrens” (med
apostrof ‘s’) eller om du sier: ‘Dagen som er av Herren’. For begge deler viser en eieform, og jeg
tipper at folk automatisk tenker at det dreier seg om den ene og samme tingen.
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Det er imidlertid slik at ifølge granskere av Skriften, at disse to benevnelsene er forskjellige. Og
som jeg sa, ifølge granskere med høy anseelse er det slik at: “Herrens Dag står i motsetning til
menneskets dag.”
Nå, det er det første vi forstår. Herrens Dag, H-e-r-r-e-n-s – står i motsetning til menneskets dag.
Nå, mennesket har fått seks tusen år av sin dag og har fremdeles sin dag, skjønt dette er ukjent for
ham eller han har ikke blitt lagt vekt på det eller er klar over det. Menneskets dag utløper, og den
blir kuttet ut i dette øyeblikk. Den er inne i en avslutningsprosess. Det må den bli ifølge det
“Syvende Segl”, som vi skal lese seinere.
§2. Nå, “Dagen som er av Herren” er en benevnelse som uttrykker Guds mellommanns posisjon,
eller at Gud stiller Seg som mellommann, eller at Gud inntar en posisjon hvor Han både går imot
Sitt folk og for Sitt folk, alt ettersom anledningen tilsier det skal være. Vi ønsker at dere skal få
tak i denne tanken nå, fordi det er en tofoldig tankegang i dette: ”Dagen som er av Herren” er en
utryk gir utryk for Guds meklingstjeneste – Gud Selv plasserer Seg Selv imellom Seg Selv og
Hans folk, slik at Han både er for Hans folk og imot Hans folk alt ettersom anledningen tilsier det
skal være. Han er enten for folket eller imot dem. Han er enten fienden som er mot folket, eller
så er Han fienden som er mot fiendene til folket, Hans Egne, alt ettersom anledningen tilsier.
Nå, for å forstå dette. Tar vi for oss den episoden da Israel syndet og gjorde opprør imot Gud, idet
de begikk overtredelse ved avgudstilbedelse og ulydighet. Og det er noe vi ser forferdelig mye av
gjennom det Gamle Testamentet. Og da får vi se at Gud kom imot dem, de var blitt Guds fiender,
og det er dagen som er av Herren hvor Han inntar Sin posisjon mot dem. Det er greit.
§3 Vi går til Amos 5:1-20, vi leser:
1 Hør dette ordet som Jeg stemmer i over dere, en klagesang, Israels hus:
( Nå er Gud imot Israel. )
2 Hun har falt, (Hun har forlatt Ordet) hun skal aldri reise seg mer, jomfruen Israel. Hun ligger
forlatt på sin egen jord. Det er ingen til å reise henne opp.
3 For så sier Herren Gud: I byen der tusen drar ut, blir det hundre igjen, og i den der hundre drar
ut, blir det ti igjen av Israels hus.
4 For så sier Herren til Israels hus: Søk Meg, så skal dere leve.
5 Søk ikke til Betel, kom ikke til Gilgal og dra ikke over til Be'er-Sjeba! For Gilgal skal sannelig
dra i fangenskap, og Betel skal bli til intet.
6 Søk Herren, så skal dere leve. Hvis ikke skal Han bryte ut som en ild i Josefs hus og fortære
det, og i Betel er det ingen til å slokke den.
7 Dere forvender retten til malurt og kaster rettferdigheten til jorden.
8 Han gjorde Syvstjernen og Orion. Han vender dødsskygge til morgen og gjør dagen mørk som
natten. Han kaller på havets vann og øser det ut på jorden. Herren er Hans navn.
9 Han lar det bryte fram ødeleggelse over den sterke, og Han lar ødeleggelse komme over
festningen.
10 I porten hater de den som taler til rette, og de avskyr den som taler sannhet.
11 Derfor, fordi dere tramper ned den hjelpeløse og tar avgift av hans korn, så skal dere ikke få
bo i de husene dere selv har bygd av tilhogd stein. Dere har plantet herlige vingårder, men dere
skal ikke få drikke vin fra dem.
12 For Jeg kjenner deres mange overtredelser og deres tallrike synder: - ”De undertrykker den
rettferdige og tar imot bestikkelser. De fattige sendes bort fra porten” -.
13 Derfor tier den kloke i denne tid, for det er en ond tid.
§4. Med Mafiaen har dere fått det samme – politikk. Folk er til og med redde for å gå til
domstolen ((til loven). Du tror ikke at det er noe er nytt under solen bare fordi du er her i
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Amerika? De stinket der tilbake i tiden i Israel, de stinker i Amerika … Og er de Guds folk?
Sludder. Det er noe galt et eller annet sted. Amos 5:14-20
14 Søk det gode og ikke det onde, så dere får leve. Da skal Herren, hærskarenes Gud, være med
dere, slik som dere har sagt.
15 Hat det onde og elsk det gode, å la retten stå fast på tinget! Kanskje Herren, hærskarenes Gud,
da vil være nådig mot Josefs rest.
16 Derfor sier Herren, hærskarenes Gud, Herren: På alle torg skal det høres klagerop, og på alle
gater skal de rope: Ve, ve! Bonden skal kalles til sørgehøytid, og til dem som er kyndige i
sørgekvad, skal de si: Syng en sørgesang!
17 I alle vingårder skal det høres klagerop. For Jeg skrider fram midt iblant dere, sier Herren.
18 Ve dem som stunder etter - ”dagen som er av Herren” -!
( Ve dem som stunder etter dagen som er av Herren!) Hva vil dere med - ”dagen som er av
Herren” -? Den er mørke og ikke lys.
Tenker dere? Bare fortsett og tenk. Har dere fått tak i hvordan det er en parallell til vår time, ((de
sier): ”Alle skal gå i Bortrykkelsen, halleluja! Millioner som lever nå, kommer aldri til å dø. Takk
og lov til Gud. O den store dagen som er av Herren. Halleluja!”
“Mørke!” Du gjør hva du vil.
18. … - ”dagen som er av Herren” -? Den er mørke og ikke lys.
19 Det er som når en flykter for en løve, men støter på en bjørn, og når han kommer hjem og
støtter seg til veggen med hånden, blir han bitt av en orm.
20 Ja, - ”dagen som er av Herren” -, er mørke og ikke lys, belgmørk og uten lysskjær.
( Det er Gud som er imot Sitt folk. Og merk deg vers 18: )
18 Ve dem som stunder etter - ”dagen som er av Herren” -! Hva vil dere med - ”dagen som er av
Herren” -? Den er mørke og ikke lys.
§5.
Det er greit. La oss gå til Esaias 2:6-27:
6 For du har forkastet ditt folk, Jakobs hus, fordi de er fulle av Østerlands kunster og spår av
skyene som filisterene, og mennesker av fremmed ætt drar de inn i landet i mengde.
7 Deres land blev fullt av sølv og gull, og det er ingen ende på dets skatter; deres land ble fullt av
hester, og det er ingen ende på dets vogner;
8 deres land ble fullt av avguder; de tilbeder sine henders verk, det deres fingrer har gjort.
9 Og mennesket blir bøyet, og mannen ydmyket – tilgi dem ikke!
10 Gå inn i fjellet og skjul deg i støvet for Herrens gru og for Hans høyhets herlighet! Nå, disse er
Guds barn, vet du. De har gått inn i avgudsdyrkelse, det samme har vi gjort: ”Jeg er rik og har
overflod og fattes intet.” (Åp 3:17) Den som er en rik mann. Den som er en fattig mann. Den
som er en tigger. Den som er en tyv. Alle sammen er her.
11 Menneskets stolte øyne blir ydmyket, og mennenes stolthet blir bøyet, og Herren alene er høy
på den dag.
12 - ”For dagen som er av Herren, Hærskarenes Gud, skal komme over” - alt stolt og høyt og
over alt opphøyet, så det blir ydmyket, (Det er Mal 4: 1-2. Det vet du, ikke sant?)
13 både over alle Libanons sedrer, de høye og opphøyede, og over alle Basans eiker (Dette taler
om mektige menn.)
14 og over alle de høye fjell og over alle de stolte høyder
15 og over hvert høyt tårn og over hver fast mur
16 og over alle Tarsis skip og over alt som er fagert å skue.
17 Og menneskets overmot blir bøyet, og mennenes stolthet blir ydmyket, og Herren alene er høy
på den dag.
18 Og avgudene – med dem er det helt forbi.
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19 Og folk skal gå inn i fjellhulene og i jordens revner for Herrens gru og for Hans høyhets
herlighet, når Han reiser Seg for å forferde jorden. ( Dere hører om det samme i
Åpenbaringsboken, ikke sant? )
20 På den dag skal menneskene kaste sine guder av sølv og gull, som de har gjort seg for å
tilbede dem, bort til muldvarpene og flaggermusene. (De kommer til å si: ”Dette virker ikke, ikke
sant?”)
21 å gå inn i fjellkløftene og i berghulene for Herrens gru og for hans høyhets herlighet, når Han
reiser Seg for å forferde jorden.
22 Hold da opp med å stole på mennesket, i hvis nese det bare er et pust! Hva er han å akte for?
Nå, Den forteller dere rett her, hva som kommer til å hende når mennesker nekter å gi
førsteplassen til Gud. De kommer til å oppdage at alt de var avhengig av, ikke lenger har noe
verdt for dem. Nå, i det her, finner du en renselse, med dette menes ødeleggelse, død og en
renselse.
§6. Nå, akkurat den bedømmelsen man har, om hva det er vi leser i det Gamle Testamentet, blir
funnet i det Nye i form av en tilmålt advarsel — den advarselen som ikke kommer til å bli aktet
på, og da må det komme dom. 1Tess 5, taler om tiden for Bortrykkelsen:
1 Men om tidene og stundene, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere;
( Det er når ”Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst
og med Guds basun.” )
2 Dere vet jo selv godt at – ”dagen som er av Herren” -, kommer som en tyv om natten.
3 Når de sier: Fred og ingen fare!
( De påstår de har sin tilflukt i Gud når de ikke har det – når de har det i djevelen.)
da kommer en brå undergang over dem, likesom veer over den fruktsommelige, og de skal
ingenlunde unnfly.
De skal ingenlunde unnfly hvem? Herren i Sin dag! Han snakker til menigheten. Han snakker
ikke til en gjeng med helvetesbundne syndere her ute som ikke kan skiller A fra Å. Dere skal få
om noe av det seinere. Dere skal finne ut hvem fienden egentlig er, dere skal få se at det er denne
forvrengte gjengen av menighets medlemmer.
1Tess 5:4-9
4 Men dere, brødre, er ikke i mørket, så den dagen (Den dagen som er av Herren, den som helt
klart avhenger av det som står ovenfor, hvor de levende og de døde kommer ut herfra – dere er
ikke i mørket på den dagen, den dagen som er av Herren.) skulle komme over dere som en tyv;
5 for dere er alle lysets barn og dagens barn; vi hører ikke natten eller mørket til.
9 for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,
Men i dette her, vil dere legge merke til at han sier.
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, ikledd troens og kjærlighetens brynje og med
håpet om frelse som hjelm;
Nå, i dette her, dere vil legge merke til at advarselen er send ut. Det er slik mange folk forkynner
sine store evangeliske prekener – ”Gud er din venn i dag, menn din fiende i morgen.” Jeg lurer
på om de er klar over hvor mye dette innebærer.
§7 Og vi ser igjen den samme advarselen i 2 Pet 3:2.
2 til å minnes de ord som forut er talt av de hellige profeter, og Herrens og frelserens bud, som
deres apostler har forkynt,
3 idet dere først og fremst vet dette at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som
farer frem etter sine egne lyster.
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Nå, det er tiden når en stadfestet profet kommer på scenen i 2 Pet 1:16-21, og de kommer til å
være fullstendig uoppmerksomme på det. Jeg vil faktisk si, at mange som hevder at de er klar
over det, ikke har det fjerneste idé om hva som virkelig foregår.
4 … Hvor er løftet om Hans nærvær?
Nå, det ordet “hvor” dreier seg egentlig om det fysiske – det som er forvandlet til materie,
liksom: “Hvor, Herre?”
“Jo,” han sa: ”Hvor legemet er.” Men de har gjort det så mye til det fysiske((Nærvær) at de ikke
kan forstå det åndelige Nærvær. *
4 … for fra den tid fedrene sov inn, vedblir jo alle ting som de var …
5 For de er med vilje uvitende om, at det fra gammel tid var himler og en jord som var blitt til ut
av vann og gjennom vann ved Guds ord.
*((I King James Bibel, står det i Luk 17:37: ”Da svarte de og sa til ham: Hvor, Herre? Han sa til
dem: Hvor Legemet er, der skal ørnene samles.”)
§8. Nå, det som de er med vilje uvitende om, er noe som de har blitt gjort oppmerksomme på,
som er på linje med Skriften – noe som bekrefter dommens dag, både den delen som har å gjøre
med renselsen av menigheten og av verden, og Israel, og så videre, men dette er noe de nekter å
høre på det. Nå, la oss gå til Heb 10:26. Du legger merker til at Den sier:
26 For synder vi med vilje etter og fått kjennskapen om sannheten, da er det ikke mere tilbake
noe offer for synder,
27 men bare en forferdelig gru for dom …
Nå, du vil legge merke til: At de som avviste blodet i Egypt døde, fordi de ikke kunne tro
sannheten om det. De kunne ikke tro det som pågikk i deres time. Det same gjelder i dag: At det
er de som synder med vilje, og avviser det Gud åpenbarer, eller at Gud tolker Sitt Ord ved å
åpenbare Det, for det er tolkningen – og Han lar dem få vite at det kommer en dag med dom. Og
Han sa [2 Pet 3]:
9 Herren er ikke sen med løftet, således som noen akter det for senhet, men Han har
langmodighet med eder, da Han ikke vil at noen skal fortapes, men at alle skal komme til
omvendelse.
10 Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten.
§9. Så den dagen som er av Herren har utefra det Gamle Testamentet et hovedprinsipp = en
grunnregel, som ikke mister sin betydning i det Nye Testamentet. Og vi ser Gud komme imot
disse som er Hans folk, som kaller på Hans Navn, men hele Israel er ikke Israel, og det er
Abrahams sed som er regnet med i følge løftet. Så hele menigheten er ikke Bruden, men Bruden
blir regnet med i følge forutvitenhet, utvelgelsen, og forutbestemmelsen.
Nå, det andre vi så vedrørende dagen som er av Herren. Er ikke bare det at det er en tid med
mørke og vansker for Israel, tykt mørke over folkene, tykt mørke over menigheten. Gud må
behandle dem etter slik deres opprør er, etter slik deres mangel på oppriktighet er, de er ”kalkede
graver, fulle av dødningeben!” [Mt 23:27]
Men dessverre er det også slik på det tidspunkt, at det i og for seg, ikke nødvendigvis ikke er
hedninger som er Guds virkelige fiender slike som vi regner for hedninger. Men den virkelige
fienden har bestandig befunnet seg innom porten. Israel hadde aldri en fiende på utsiden inntil de
kom til et punkt hvor det ble svekket på innsiden. Og dere vil legger merke til her, at Gud reiser
Seg mot hvem som helst som er fienden av utvelgelsen.
§10. Nå, la oss gå til Joel 3:3-4 *
((KJB) 3 – ” Og Jeg vil vise underfulle tegn på himmelen og på jorden: blod og ild og røkstøtter.
((KJB) 4 Solen skal omskiftes til mørke, og månen til blod, før ”dagen som er av Herren,
kommer,” den store og forferdelige.
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*((I KJB står dette i Joel 2:30-31)
Nå, legg merke til dette her over i Malakias 4:
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 (Nå, legg merke til at dette var plassert på samme
timeplanen!) skal rettferdighetens sol gå op med legedom 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 deres fotsåler, på den dag
Jeg - (Her blir de trådd og gjort til aske for dere.)
5 Se, Jeg sender eder Elias, profeten, før ”dagen som er av Herren,” kommer, den store og
forferdelige;
Og på den tid med mørke … så hvorfor ønsker du dagen som er av Herren?
”Den skal bringe mørke,” sa han. Men den skal også bringe lys, for han sa:
6 og han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre - (og derved blir det
skapt en flukt vei.)
11.
Nå, vi vender tilbake til Esaias 13. Og i Esaias 13:1-11, leser vi:
1. Utsagn om Babel, som Esaias, Amos' sønn, mottok i et syn.
2 Reis et banner på et bart fjell, rop høyt til dem, vink med hånden at de kan dra inn gjennom
voldsherrenes porter!
3 Jeg har oppbudt mine innvidde menn og kalt mine helter til å tjene min vrede, mine stolte,
jublende skarer.
4 Hør! Bulder på fjellene som av et stort folk! Hør! Brak av kongeriker, av sammenstrømmende
folkeslag! Herren, hærskarenes Gud, mønstrer sin krigshær.
5 De kommer fra et land langt borte, fra himmelens ende, Herren og hans vredes redskaper, for å
ødelegge hele jorden.
6 Skrik og jamre dere! For - ”dagen som er av Herren” -, er nær; den kommer som en ødeleggelse
fra den Allmektige.
(Nå, du vil legge merke til at dagen som er av Herren alltid har ødeleggelse i seg - DOM. )
7 Derfor blir alle hender slappe og hvert menneskehjerte smelter. (Dette går rett tilbake til
Åpenbaringsboken igjen.)
8 Og de forferdes; veer og smerter griper dem, som den fødende kvinne vrir de seg; fulle av
redsel ser de på hverandre, deres ansikter blusser som ildsluer.
(Nå, det høres ut som atombomben, gjør det ikke?)
9 Se, ”dagen som er av Herren,” kommer, fryktelig og full av harme og brennende vrede, for å
gjøre jorden til en ørken. (Nå, det er jorden som blir renset, og likeledes menigheten i Israel som
blir renset. Ser du? Gud har alltid hatt Sin måte å gjøre ting på.) å utslette dens syndere; (Så
hvordan kan du få til at de skal være i Tusenårsriket og få barn der.)
10 for himmelens stjerner og dens strålende stjernebilleder skal ikke la sitt lys skinne; solen er
mørk når den går op, og månen skinner ikke.
11 Jeg vil kreve verden til regnskap jorden for dens ondskap og de ugudelige for deres
misgjerning, og Jeg vil gjøre ende på de overmodiges stolthet og kue voldsmenns tross.
Nå, det blir også sagt rett over der i Ap 2:
§12. Nå, Sakarias 14:1-3:
1 Se, ”dagen som er av Herren,” kommer, da det hærfang som er tatt fra deg, skal skiftes ut i din
midte;
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2 for Jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem, og staden skal bli tatt og husene
bli plyndret, og kvinnene bli skjendet, og halvdelen av staden skal måtte gå i - ”fangenskap -”,
men resten av folket skal ikke utryddes av staden.
3 For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolk, som Han før har stridt på kampens
dag.
Det dere kan se utefra dette her, at det dere ser på her, er at Gud skal befri i henhold til prinsippet
som er lagt inn i dagen som er av Herren: Det skal bli en ødeleggelse, men det skal også bli en
utfrielse.
Nå, det ligner på det som vi har over i Salme 27, som Broder Branham benyttet seg av i
opplegget for Bortrykkelsen. Sal 27:1-5:
1 Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? (Ingen andre enn Gud selvfølgelig.)
Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes?
2 Når ugjerningsmenn nærmer seg imot meg for å oppsluke meg, mine motstandere og mine
fiender, så snubler og faller de selv.
3 Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte; om krig reiser seg imot meg, enda er
jeg trygg.
4 Én ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs
dager for å skue Herrens liflighet og grunne i Hans tempel.
5 For Han gjemmer meg i Sin hytte på den onde dag, Han skjuler meg i Sitt telts skjul; på en
klippe fører Han meg opp.
Nå, dere vil legge merke til at vi allerede har lest det samme over her i 1Tessalonikerne 5, og det
er noe som er forferdelig viktig å forstå på den tiden med dagen som er av Herren. Siden vi vet at
den store trengsel, vil bli en del av den, og at Bruden ikke vil være i den.
9. for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus.
(Og det begynner med Blodet, Dåpen med den Hellige Ånd, og endetiden åpenbaringen av
profeten ved tiden for Bortrykkelsen, Ropet, Røsten, og Rykkingen opp.)
§13 Nå, la oss sette dette sammen, om vi kan, vi leser fra ”Patmos Synet” på side 95 - (Branham)
[§131]: Nå, Johannes ble overført fra Øya Patmos over til Herrens dag. Dette er menneskets dag,
mennesker strider, men Herrens dag vil komme når disse kongeriker blir gjort til kongerikene
som er av vår Herre, og av denne Kristus, da skal det komme et stor og imponerende
Tusenårsrike.
(Vayle) Nå, dere kan se rett her, at det helt motsatt av menneskets dag, er Herrens dag som
kommer på scenen. Men dere vil merke dere – vær oppmerksom på hvordan den kommer dit og
hva det innebærer.
(Branham) [§131]... Herrens dag, dagen for Hans komme, Hans dom, det vil bli Herrens dag.
(Vayle) Nå, pågår det.
(Branham) [§132] Dette er dagen som er av mennesket. Det er grunnen til at de gir deg kraftig på
pukkelen og gjør med deg som de vil. De kaller deg nå for hellig svermer og fanatiker, men det
skal komme en tid, ser du, da de ikke skal gjøre det. De skal skrike og falle for dine føtter.
Bibelen sa i Malakias 4, “Du skal endatil spasere opp på askene etter at de er oppbrent.”
Nå, når skal dette finne sted? Vi vender tilbake i Åpenbaringen 19. Ingen kommer til å falle for
dine føtter, før vi kommer ut herfra i en Bortrykkelse, så langt jeg kjenner til i Skriften.
(Branham) [§132] … De blir oppbrent og etterlater verken rot eller gren. Akkurat som Bibelen
sier: “Den rettferdige skal spasere opp på asken fra de onde.” Det stemmer helt. Det skal ikke bli
etterlatt rot eller gren, det blir ingenting å komme tilbake igjen til, og de skal bli fjernet. Nå, dette
er menneskets dag, menneskets gjøremål, menneskets gjerninger, menneskets menighet,
menneskets oppfatning, men dagen som er av Herren, kommer.
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§14. Nå, vi kan se her, at Bro. Branham er enig i at Herrens dag står i motsetning til menneskets
dag. “I dag er det menneskets dag, menneskets gjøremål, menneskets gjerninger, menneskets
menighet, menneskets oppfatninger,” men Malakias 4, skal forandre det.
Nå, kommer jeg til å lese fra den utvidede oversettelsen fra Dr. Wuest i 1 Korinterne 4, for å gi
dere en bedre oppfatning om hva det er vi kikker på. Nå, Paulus taler her:
((Wuest Bibel) 1 La en mann på en måte, måle ut og klassifisere oss som tjenere av Kristus, og til
å være slike som har blitt betrodd å ha Guds hemmeligheter og forvaltningen av dem.
Nå hvordan liker du det direkte fra Gresk? Paulus er ganske svær i kjeften her. Han reiser seg opp
og han blåser opp sin ånd, og han sier: “Velsignet være Gud, dere ser på meg.” Han sa: “Jeg har
fått Guds hemmeligheter, og det er jeg som forvalter dem.”
Hvordan liker du det? La dine tunge henge slapt ut. Ja, kom an … Interessant. Hvis Paulus var
her, ville de ha drept ham! Snakk om at den eden til Columbus ble begått på ham av disse
såkalte Kristne. Ja, Guds hemmeligheter og forvaltningen av dem.
Jeg har noen tye dollar sedler i min lommebok og de forvalter jeg, og jeg gjør hva jeg vil med
dem tye dollar sedlene. Ja. Jeg tar dere alle sammen med til middag, om dere ønsker å dra et sted.
Fu Manchu’s er her nede … det er ikke så mange. Jeg kunne oppvarte dere alle sammen, så lenge
dere holder dere til hamburgerne. [Bro. Vayle ler.]
Ja, det står til min disposisjon. Jo da, og det er hva den sier. Språk er språk.
§15 ((Wuest Bibel) 2. Det blir det søkt etter i forvaltere, under disse omstendigheter, at en mann
blir funnet å være trofast. (Nå, Paulus, la dere få vite at han kommer til å være trofast mot Gud i
åpenbaringen, når han gjør dette.)
((Wuest Bibel) 3. Men for meg er det en veldig liten ting at jeg blir ført for retten av dere, ved
den juridiske dagen som er av menneskeheten. (Jeg vil at dere skal få tak i dette, for det er hva
dere ser på: Dagen som er av Herren, er juridisk. Dette er dagen som er av mennesket, som er
juridisk. Det er hva mennesket sier, menneskets oppfatninger, menneskets menighet, menneskets
ting, menneskets det her... det er hva han ser på og dømmer i følge hans kunnskap, som er en
fysisk ting. Husk! Det åndelige kommer gjennom det åndelige.
((Wuest Bibel) 3. Men for meg er det en veldig liten ting at jeg blir ført for retten av dere, ved
den juridiske dagen som er av menneskeheten. Jeg fører ikke engang meg selv for domstolen.
((Wuest Bibel) 4. For jeg er ikke klar over at det finnes noe som er mot meg. Men jeg er ikke
rettferdiggjort på en slik måte. Den som fører meg for retten, er Herren.
((Wuest Bibel) 5. Slutt derfor med å utøve kritikksyke dommer som henviser til et eller annet før
den unike epoken og strategiske sesongen, inntil den tiden, når enn det er Herren måtte komme.
Han som både skal vende lyset mot de skjulte tingene som er av mørket og føre offentlig frem
hjertenes rådslagning. Og da skal enhver få den rosen som kommer fra Gud.
§16 Nå, han forteller dere at det kommer en unik tids epoke når menneskets dom skal opphøre.
Og denne profeten, William Branham, fastsetter den nøyaktig til å være ved denne timen som
man ser på i Åpenbaringens Bok, i den perioden når den er åpen. Der Paulus så kategorisk sier:
“Jeg har ingen skyldfølelse.” Men han sa: ”Jeg skal si dere noe: Jeg står ikke opp i det der.”
Nå, her er hva jeg har advart dere folk om hele tiden, jeg har sagt til dere: Det er ingen
skyldfølelse mer etter en viss dato. Jeg så den same tingen i Bro. Branham. Men det betyr ikke
noe, fordi det er en opplevelse. Hvem som helst kan ha en opplevelse. De treenighets
avgudsdyrkerer kan si det samme. Jeg skal si dere noe: Jeg er ikke avhengig av opplevelse. Jeg er
avhengig av Ordet. Jeg har ikke en følelse som går på å rettferdiggjøre eller fordømme.
Nå, det kommer til å høres underlig ut at jeg snakker på denne måten, men jeg vil at dere skal vite
noe. Hvilken time dette enn er, så er jeg en del av den, enten sover jeg, eller er jeg bedradd, eller
kommer jeg til å gå inn i noe. Nå, jeg vet jeg blir hatet for å tale slik, det bryr jeg meg ikke om i
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det hele tatt. Jeg blir hatet uansett. Så ha en mønstringsdag. Ha det fint. Ha det kjempefint. For
Bro. Branham sa: “Abraham så ikke engang på hva han gjorde.” For Paulus sa: “Gud sier jeg er
rettferdig.” Og nå har det kommet til et punkt hvor vi nøyaktig handler på med virkeligheten.
§17 Nå, ut fra hva dere leser her, så kan dere si: Menneskets dag er en dag hvor mennesket
dømmer alle ting etter hvordan, hva, og hvor, og når han vil dømme det. Og han er like mislykket
som en bunnløs avgrunn, for det er ikke mulig for han å kunne gjøre det. Nå, det kommer en dag,
som er Herrens Dag. Nå, Bro. Branham sa her: “Det skal ta slutt.” Nå, la meg få det her nå:
“Herrens dag, dagen for Hans dom, Hans komme, Hans dom, det vil bli Herrens dag.” Nå, han sa
rett her: “De sier alt de ønsker å gjøre. De klusser med alt som er i boka.” Og han sa: ”Dette er
menneskets gjøremål, dette er menneskets menighet, dette er menneskets oppfatning, og
mennesket er i dagen for hans dom.” Og han sa: “Dere folk våger ikke tro det Branham
budskapet.”
Og det blir sagt - til og med i blant oss: ”Du våger ikke tro på det ‘Parousia’ skrotet. Det er en
masse spy. Det er en religiøs sekt.” Det er greit. Det er greit. Jeg ønsker å få vite, hvem kom ned
Jeg ønsker å få vite hva som kom ned. Jeg ønsker å få vite, hvem tror de profeten talte med? Nå,
på hans personlige lydbånd til meg som var privat, som har gått rundt om i hele verden, sa han:
“Nå, Lee, du vet vi har ikke hatt en profet som har talt ansikt til ansikt med Gud på to tusen år,
helt siden Paulus tid opp til nå.” Nå, disse forkynnerne rundt om i landet sier de tror profeten.
Hva tror de?
18. Nå, dette er timen. Men du kan plassere det fremover i tiden om du vil. Det er opp til deg, og
de kan gjøre det de vil. Men Bro. Branham sa: “Den Herrens dag må komme og overta en
menneskets dag og de rettferdige skal spasere på asken til de onde.” Jada, det er forutsetningen at
Elias skal være her på den samme tid som når den Veldige Ene kommer ned. Jeg vil stille deg et
spørsmål: Hva er det da som foregår? Jeg forstår, ifølge Skriften, at profeten selv sa at Heb 4:12,
var fullt ut virksomt:
12 For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noget tveegget sverd og trenger igjennom,
inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og ”Det skjelner” hjertets tanker og råd,
13 Og ingen skapning er usynlig for hans åsyn, men alt er nakent og bart for hans øyne, (Ikke for
´dets` øyne, men for ´Hans` øyne.), som vi har å gjøre med.
Nå, fortell meg at Bro. Branham åpnet den Bibelen og leste hvert menneskets hjerte. Han gjorde
ikke det! Det pågikk når den Ene kom tilstede. Jeg vil si dere: Logos er ikke denne Bibel. Det er
den form som er på trykk. Logos er en person. Vi holder ikke på med noen av de tingene som vi
holdt på med for 15 år siden, da vi ikke kunne tenke oss til hva disse tingene var. Jeg var like
forvirret som noen og enhver, men jeg visste da ganske godt at det var noe der. I dag vet jeg hva
som er der.
§19. Nå. (Branham): “I dag er det menneskets dag, menneskets gjerning, menneskets
menighet, menneskets dømming,” men tiden løper ut. … ”Menn kjemper,” som han sa her i
paragraf 131.
[§131] ... Men Herrens dag skal komme når disse kongerikene, som de kjemper for,
organisasjonene, herredømmene, og alle disse ting, skal bli til kongerikene av vår Herre og Hans
Kristus. Og da kommer det store Tusenårsriket. Herrens dag og dagen som er av Hans komme,
Hans dom, det vil bli Herrens dag.
Så han plasserte forferdelig meget i det der, som har betydning når det gjelder Herrens Dag som
jo absolutt er identisk med dagen som er av Herren. Ikke sant? Ja visst. Nå, Malakias 4 kommer
til å forandre på det når alt er bort utenom Brudgommen, Bruden, og de 144,000 og hvem nå enn,
og hva nå enn Han skulle ønske å ha der hos Seg. Nå, jeg tror det er, da, at vi ser dette: Åp 19:11,
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hvor Han kommer med de hellige for å overta verden, for å ødelegge rikene på jorden, og
opprette Sitt eget.
§20 Nå, her er det jeg vil prøve å få fram til deg, i følge min forståelse om dette temaet: Skjønt
den dagen som er av Herren er en dag med avgjørende handling og dømmende omstyrtning, og
den omstyrtingen kommer til å vare i 24 timer eller langt mindre. Går den likevel over en
tidsperiode og det vedkjennes at den såkalte dagen som er av Herren, kan vare mye, mye lenger
enn en 24 timers periode. Den kan gå over en tidsperiode som kan kalles for en unik
banebrytende tidsperiode eller en bestemt tidsplan som må følge det oppsatte tidsopplegg. Nå, for
at vi skal forstå dette og se hva vi sier, la oss og til Sefanias 1:8-18.
((KJ) 8 På dagen med offeret som er av Herren, skal det skje: Jeg skal straffe fyrstene og kongens
barn og alle dem som er kledd i fremmede klær.
(Så hvem som helst som ikke har bryllupskledningen på, dette er svært ille.)
9 På den dagen skal Jeg straffe alle dem som hopper over dørterskelen, dem som fyller sin Herres
hus med vold og svik.
Rett på denne tid, kjemper de fremdeles mot hverandre for å overta. De kommer fremdeles til å
kjempe. Det vil være en eller annen gruppe. Og resten av dem kommer til å gjøre alterkall og
fylle alterene med folk, men det er ikke en av dem som kommer til å bli frelst i det hele tatt.
((BGO) 10 På den dagen skal det skje, sier Herren, at det lyder et klagerop fra Fiskeporten, klage
fra Den andre bydelen, og et kraftig brak fra haugene.
((BGO) 11 Klag, dere som bor i Morteren, for alt handelsfolket blir ødelagt. Alle de som handler
med penger, blir utryddet.
((BGO) 12 På den tiden skal det skje: Jeg skal gjennomsøke Jerusalem med lamper og straffe de
selvtilfredse mennene, de som sier i sitt hjerte: ´Herren gjør verken godt eller ondt.
(Det er det samme som de sa i 2 Peter: ”Vedblir jo alle ting”. Det er ingen stor forandring. Vi må
sitte her og følge med.”)
((BGO) 13 Derfor skal deres rikdom bli til bytte og husene deres bli lagt øde. De skal bygge hus,
men ikke bo i dem. De skal plante vingårder, men ikke drikke vin fra dem.
(Ser du? Varehandelen bare fortsetter.)
((BGO) 14 ” Dagen som er av Herren”, er nær; den store (Nå, det er den store dagen som er av
Herren) og framskyndes raskt. ”Til og med røsten av dagen som er av Herren!” Og mektige
menn roper bittert.
((BGO) 15 Den dagen er en vredens dag, en dag med trengsel og nød, en dag med ruin og
ødeleggelse, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer som er tykke og mørke,
((BGO) 16 en dag med basun og krigsrop mot de befestede byene og mot de høye tårnene.
(Med andre ord: Det kommer til å bli et rop mot organisasjon … alle disse store tingene.)
((BGO) 17 Jeg skal føre trengsel over menneskene, og de skal gå som blinde, fordi de har syndet
mot Herren. Deres blod skal bli utøst som støv og deres kjøtt som avfall.
(Det høres igjen ut som atombombe.)
((BGO) 18 Verken deres sølv eller deres gull skal kunne utfri dem på Herrens vredes dag. Men
hele jorden skal bli fortært av Hans nidkjærhets ild. For Han skal la en brå ende komme over alle
dem som bor på jorden.
Ja vel. Dere vil legge merke til at dette er en tidsperiode, fordi de bygger og planter. Det er ikke
en 24 timers periode, skjønt vreden, det ultimatumet – den avgjørende handlingen, kanskje ikke
tar mer enn noen minutter. Men kanskje kommer det til å gjøre det.
§21. La oss gå til Sak. 14:1-7:
1 Se, ”den dagen som er av Herren, kommer,” da det hærfang som er tatt fra deg, skal skiftes ut i
din midte;
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2 for Jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem, og staden skal bli tatt og husene
bli plyndret, og kvinnene bli skjendet, og halvdelen av staden skal måtte gå i landflyktighet, men
resten av folket skal ikke utryddes av staden.
3 For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolk, som Han før har stridt på kampens dag.
Nå, han forteller dere: Den dagen som er av Herren – dette vil finne sted… Deretter Den dagen
som er av Herren, om det avgjørende slaget, som skjer en av de spesielle dagene:
4 På den dag 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 halvdel av
fjellet viker mot nord, og den andre halvdel mot syd.
5 Og dere skal fly til dalen mellom mine fjell, for dalen mellom fjellene skal nå like til Asel; dere
skal fly som dere flydde for jordskjelvet i Judas konge Ussias dager. Da skal Herren min Gud
komme, og alle hellige med Deg, min Gud. Nå forteller han dere om at alle disse tingene skal
foregå før Åpenb. 19:11 kommer: ”De satt på hvite hester.”
6 På den dag skal lyset verken være klart eller mørkt”
7 Og det skal bli én dag – Herren kjenner den – det skal verken være dag eller natt; men mot
aftens tid, da skal det bli lys.
Nå, det har pågått slik i årevis! Og dette er dagen som er av Herren. Så du begynner å se hvorfor
dommene som er av Gud, er på jorden, og de seks Segl åpnet i mars 1964.
§22 Nå, la oss igjen se på vers 6 og 7:
6 På den dag skal lyset bli verken være klart eller mørkt”:
7 Og det skal bli én dag, (Hva enn som skal skje da, og hvor lenge det varer, er at det skal bli en
dag. Det er en tidsfrist som er gitt oss til å få lys.)
”Herren er mitt lys og min frelse.” (Salme 27:1) Han kommer til å få meg ut herfra. Dere er ikke
uoppmerksomme på den dagen. ”Den vil ikke overrumple dere som en tyv. Dere er ikke nattens
barn. Dere er lysets barn.” Gud er forpliktet til å gi lys. Han sa: ”Dere som påkaller dagen som er
av Herren, forstår dere dets mørke? Forstår dere hva dere ber om når dere ber om at Herren skal
komme og gjøre ditt og datt, og ditt og datt?”
§23 Jada, de har bedt i årevis. Slik som Bro. Branham sa: “Dette paret, (Moores) som skrev
Håpets Sendebud (Herald of Hope) sa: O Gud, send en profet! O Gud, send en profet! O Gud,
send en profet! O Gud, send en profet!” Så kom profeten i deres hus og spiste: ”O Gud, send en
profet! O Gud, send en profet! O Gud, send en profet!“ Så spiste profeten og gikk ut. ”O Gud,
send en profet! O Gud, send en profet! O Gud, send en profet!“ Åh, hold munn! Venner som er
døde nå, sa at han ikke skulle ha sagt det. Hans hustru prøvde å stanse ham. Han var ikke
halvparten så klok som han tenkte han var. Nå, finnes det folk langt uti huttiheita som tenkte de
hadde svarene på alt. Det er derfor vi ikke har svar her. Det er Gud som har svarene.
§24 “Den dag.” Hva er det som er “den dag.” Den dag som er av Herren kommer, og
spoleringen/ødeleggelsen, føttene som står, menneskene som løper. Det vil bli en tidsperiode når
vi får en sjanse til å unnslippe det. Profeten sa at Sakarias 14: 6-7 var i dag – denne dystre
perioden. Hva er det nå i hvertfall som foregår? Profeten fortalte oss det. Nå legg igjen merke
til 2Peter 3, straks åpenbaringen bryter frem. 2 Peter 3. Vi har lest det mange ganger “spottere,
med vilje uvitende om.” De er seg ikke bevisst at den dagen som er av Herren bringer dom. Den
bringer mørke. Den bringer tragedie. Men den bringer lys og utfrielse og en ny beboelse, et nytt
sted å slå seg ned på, en ny bosetting, en ny kultur, en ny sivilisasjon. Nå, la oss få frem
bakgrunnen for 2 Pet 3:3-12, i sær det i vers 12. Det sier:
12 mens dere *ser etter at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i
ild og himmellegemene smelte i brann.
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Nå, dette er Nærværet: “Ser etter og fremskynder.” Nå, når er det man “ser etter” og
”fremskynder”? Det får du svar på her over i 2 Peter 1, etter det fullkomne menneskets skikkelse.
Han sa: “Hvis du får dette... Den syvende menighetstid kommer til Gud Selv, som er Kjærlighet
...
2 Peter 1:11 for på denne måten skal det rikelig bli gitt dere inngang i vår Herre og frelser Jesu
Kristi evige rike.
*((King James Bibel sier: ”Ser etter” og Norsk Bibel sier: ”Venter på.” I original teksten står;
prosdokao som betyr: 1) forventer, I møte se (om I håp, I tanker eller I frykt.) 2) Å se etter, eller
venter på.))
§25. Nå, her har det dere det som dere ser etter: Dere ser etter den rikelige inngang. Dere ser
etter Riket. Og Peter sa: “Dette er sannheten som granskes svært nøye: denne undervisning om
Konge Riket, og Komme.” Nå, han sa: “Jeg skal fortelle dere noe.” Han sa:
2 Peter 1:16 For det var ikke kløktig uttenkte eventyr (som jeg) fulgte, da (jeg) kunngjorde dere
(den forhånds fremvisning av dette kongeriket, som jeg så ved en visjon da denne konge riket
viste seg på det Hellige Berg.)
Men i vers 18, sier han:
((KJB) 2 Peter 1:18 ”Og mer sikkert” er det profetiske ord enn dette, fordi dette bare var en
visjon, og det er den virkelige tingen som kommer. Nå:
((KJB) 2 Peter 1:19 Vi har det profetisk Ord (som er blitt gjort klart og sikkert og det er best
dere akter på det) som et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgen stjernen
går opp i deres hjerter.
§26. Nå, han forteller til dere betingelsene som bringer frem den rikelige inngang i Riket, den
timen når denne profeti virkelige inntreffer, ikke bare som en visjon, ikke bare som et forbilde,
men fult og helt som en virkelighet. Og vers 20:
2Pet 1:20 For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning.
2Pet 1:21 For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn
talte drevet av Den Hellige Ånd.
Han forteller dere at det er nødvendig med en profet for at dette skal hende. Som Paulus sa: ”Til
meg ble Hemmelighetene og forvaltningen overgitt.”
Til William Branham, Elias, er denne profetiske kunnskap overgitt som skal bryte frem på
endetiden, i dagen som er av Herren og i Herrens dag.
§27. Nå, legg merke til 2 Pet 2:1. (Dette skulle ikke engang ha vært satt opp i form av kapitler.)
2Pet 2:1 Men det var falske profeter blant folket.
Nå, han forteller dere at det var falske profeter. Men dere må holde utkikk med falske profeter
her, for det er lærerne som kommer til å ta dere bort fra profeten. For som Bro. Branham sa:
“Satan kan ikke kopiere dette.” På ingen måte. Det er ingen som kommer til å stå frem og
etterfølge William Branham, ikke én. De kan ta en løgn og ”farer rundt” slik disse andre karene
gjør, men de treffer alltid på en hindring som de ikke har forutsett. De åpenbarer alltid hvem de
er. Men de har disse lærerne som vil lage et forvirret rot for deg, og de vil sitte sammen med deg
på din sammenkomst.
Akkurat slik denne karen gjorde som er fra Washington, og det var en mann som så grei ut som
satt der. Dog visste han ikke at det var min hustru som satt ved siden av ham, fordi han ikke
kjente min hustru. Så det var en muldvarp i forsamlingen, og mens Bob Brown forkynte, sa han:
“Amen! Forkynn på, broder! Halleluja!” Og så begynte han med: “Ha, ha, ha, ha,” på baksiden av
sin hånd, men hun grep ham i det. Det var juks. Denne kom til mitt rom og sa til meg at jeg måtte
høre på dem. Skulle jeg høre på dem?
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§28 Jeg har gått trøtt av disse pastorer, ja pastorer, som ustanselig siterer Bro. Branhams sitat:
”Pastoren er ordinert til å sørge for at han fører deg igjennom,” til sin egen fordel. Og derfor sa
Bro. Harold Marconda: “Dere, la meg få vite hvilken pastor det er. Jeg vil sette meg under ham,
fordi jeg ønsker å føres helt igjennom.”
Ordet ordinert betyr: Kommandert til å være ansvarlig. Men det later til at mesteparten av dem
ganske enkelt vil ha din lommebok og din oppmerksomhet. Vi har en liten flokk i kveld. Det
plager meg ikke i det hele tatt. Dette går ut på kassett. Det vil gå ut til en veldig svær flokk. Så
vær ikke redd for det. De sitter i en dybde av 22, en dybde av 15, en dybde av 22. Forkynnere
forkynner, jeg har ikke problem med om jeg forkynner til en eller ingen. Dette dreier seg ikke om
penger. Det kommer mye penger i posten til denne menigheten. Ikke sant? Det kommer inn
sjekker til oss hele tiden der borte i Columbus. Jeg tar ikke noe av det i det hele tatt. Jeg har ikke
behov for det. Dette er noe som er annerledes, min bror/søster: Det er ikke nødvendig for oss å
gjøre slike ting, og de kommer til å angre på det. Vi er ikke ferdig med å forkynne enda.
§29 Nå, det forteller deg: Dere vil aldri kopiere denne profeten. Jeg bryr meg ikke om hvem dere
er. Dette er en gang for alltid stadfestet, men dere kan forkludre læren. Men endog da, vil den
utvalgte ikke bli forført. Derfor er det ikke noe problem der. De kan forsøke seg på hvert triks i
boka: Voldta, det gjør de, mental voldtekt, mental forføring… De benytter seg av alle slags triks
for å oppnå det de er ute etter. Jeg har nyheter: Vi følger med i dette. Vi er fullstendig
oppmerksom på hva som foregår.
§30. Så da er det en periode der som du bokstavelig talt ser på. Og det må være i dagen som er
av Herren, fordi Bibelen sa så, og William Branham plasserte det der. Nå, la oss ettertrykkelig
forstå dette. Gå tilbake Sak. 14:6-7:
((KJB) ”6 På den dag skal det skje at lyset blir verken klart eller mørkt.
((KJB) 7 Det skal komme én dag som skal være kjent for Herren, det skal verken være dag eller
natt, men mot kveldstid, da skal det bli lys”
Nå, ”på den dag skal det skje”, Det sier at man snakker om denne tid, om at menigheten skal
kjenne den timen som den befinner seg i. Nå, det er bokstavelig talt, Sefanias 1:1-7:
((KJB) ”1 Dette er Herrens ord som kom til Sefanja, sønn av Kusi, sønn av Gedalja, sønn av
Amarja, sønn av Hiskia, i de dager da Josia, Amons sønn, var konge i Juda.
((KJB) 2 Jeg skal fullstendig fortære alt bort fra jorden, sier Herren.
((KJB) 3 Jeg skal fortære bort mennesker og dyr. Jeg skal fortære bort fuglene i luften og fiskene
i havet, og snuble steinene med de onde. Jeg vil utrydde menneskene av jorden, sier Herren. (Det
er Malakias 4.)
((KJB) 4 Jeg skal rekke min hånd ut mot Juda og mot alle dem som bor i Jerusalem. Jeg vil
utrydde fra dette sted alt som er igjen av Baal, avgudsprestenes navn sammen med prestene.
((KJB) 5 Jeg utrydder dem som tilber himmelens hærskare på hustakene, dem som tilber og
sverger ved Herren, men som også samtidig sverger ved Milkom. (Med andre ord: Vi har fått
bastard lignende religioner som katolisismen i dag … Maria-ologi, Peter-ologi, Paulus-ologi – og
Gud vet hva. Avgudsdyrkelse.)
((KJB) 6 De som har vendt seg bort fra Herren, og som verken har søkt Herren eller spurt etter
ham.
(((BGO) 7 Vær stille ved Nærværet av Herren Gud. For Herrens dag er nær”.
(Så han forteller dere at Han kommer til å være Nærværende, og det er også best at du vet at
dagen som er av Herren er her, fordi Han kommer med lys og Han kommer med mørke. Det er
derfor det er slik en dyster, merkverdig dag, en dag som er forvirrende, men hva så? Etter at tiden
har gått har vi nå blitt vant til forvirring. Så priset være Gud.) Herren har gjort i stand et offer,
Han har innbudt sine gjester.
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Hvor er bryllupskledningen? Det skal foregå et Bryllupsmåltid? Og vet dere, hvem som kommer
til å befinne seg rundt det, og hva som kommer til å skje rundt det? Det store Offer, vår Herre
Jesus Kristus Selv, som har blitt inkarnert. Ja! Som er fult ut istandsatt ved at Gud bringer alt
under Hans føtter. Den mektige dag.
§31. Nå, så vi sa Sakarias 14:6-7, er Sefanias 1:1-7, som er Sefanias 1:8:
((KJB) ” 8 På dagen med offeret som er av Herren, skal det skje: Jeg skal straffe fyrstene og
kongens barn og alle dem som er kledd i fremmede klær.”
Hvordan kom du inn hit uten bryllupskledning? Ser du? Og merk deg: Sefanias 1:1-7, som er
basert på: 1-8. Vi leser litt til.
((BGO) 9 På den dagen skal Jeg straffe alle dem som hopper over dørterskelen, (Vi har allerede
lest det. Vers 14:)
((KJB) 14 ”Dagen som er av Herre, er nær, den store; og framskyndes raskt.” Ja, til og med
røsten av dagen som er av Herren! (Han skal oppreise de døde.) Der roper den mektige bittert.”
((BGO) 15 Den dagen er en vredens dag, en dag med trengsel og nød, en dag med ruin og
ødeleggelse, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer ”som er tykke og mørke,”
((BGO) 16 en dag med basun (Hva med dagen med basunen? Jo da, det skal vi lese om i Amos
om en stund.) og krigsrop – ”alarm” mot de befestede byene og mot de høye tårnene.
((BGO) 17 Jeg skal føre trengsel over menneskene, og de skal gå som blinde, (Og så videre. Vi
leser alt dette).
((BGO) 18 Verken deres sølv eller deres gull skal (Skal gjøre noe godt for dem, selv om de sier:
”Vi er rike og har overflod og ”trenger intet.” Ikke sant?)
§32. Nå, legg merke til: Sefanias 1:16. Ser du? “En dag med basun, en dag med
krigsrop/engstelse mot de befestede byene”... Det fører oss til Amos 3:6:
((KJB) 6.”Skal en basun blåses i en by uten at folket forferdes? Skal det skje noe ondt i en by
uten at Herren har gjort det?
(Eller skal ikke Gud gjøre noe med det? Er hva det er.)
((KJB) 7 Det er sikkert, at Herren, Israels Gud, vil ikke gjøre noe uten at han har åpenbart Sin
hemmelighet for sine tjenere profetene.”
((KJB) 8 Løven har brølt, (Det Syvende Segl, de Syv Tordner.) Herren Gud har talt, (Her nede på
jorden.), hvem kan da annet enn å profetere?” (Det må en profet til for å si det til dere.)
Dere er rett tilbake nå, til 2 Peter, Herrens Ord, profetien, som nå er på scenen på denne tid. Det
har en gang for alle blitt bekjentgjort for oss og gitt til oss gjennom den stadfestede profeten. Alt
sammen er klart. Det er dette — tiden som vi lever i — men vi behøver ikke være redde, for vi er
Lysets barn. Vi er ikke tilbake her og dømmer sammen med verden lenger. Vi er i et åndelig
vakuum, så å si. Og jeg mener med ordet `vakuum´, at ingenting kan komme inn I det. Jeg burde
kalle det `Åndelig isolasjon´, det er bedre.
§33. Så Sefanias 1:16, er Amos 3:6, som også er Mal 4:1-2, 5-6: Vrede, ødeleggelse, udødelighet,
tråkke ned de onde *, og Elias som kommer på samme tid som Gud kommer for å sette tingen i
rett skikk. Dette er også: Matt. 24:27
((KJB) 27 For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik er Menneskesønnens Nærvær.
... Som er Lukas 17:20-30, kongeriket er her. Som Bro. Branham sier, jeg tror det er i heftet:
“Verden faller i fra hverandre,” i 1963, i New York, “Han er Kongeriket. Han er her. Kongen er
her.”
Slik det sies i 2 Tess 2:1, “... “Ved vår samling til Ham”. ... Hvilket er et Budskap som bringer
oss inn, og det er utvilsomt, Sefanias 1:1-7, som vi leser:
((KJB) 3 Jeg skal fortære bort mennesker og dyr…
((KJB) 4 Jeg vil rekke ut min hånd …
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((KJB) 5 Jeg skal ta inn de som tilber galt …
((KJB) 6 Jeg skal gå imot dem som har vendt seg bort fra Herren. (Hvor mange var det ikke som
forlot Bro. Branham hver gang han sa noe? Neida, mannen kunne ikke si en ting uten at de
begynte å protestere mot ham og stikke av. Jada, fine greier! Det er bra! Bruden må bli noen få,
så takk Gud at de gjorde det.) , og som ikke har søkt Herren og ikke spurt etter ham.
((KJB) 7 Vær stille ved Nærværet av Herren Gud, for dagen som er av Herren, er nær. Herren har
gjort i stand et offer, Han har -innbudt sine gjester.
((KJB) 8 På Herrens offerdag skal det skje: Jeg skal straffe fyrstene, (Når vi er på
Bryllupsmåltidet, pass da på hva som skjer.)
Rett nå foregår alt sammen ... det vil si: Det foregår i den forstand at vi raskt kommer inn i den
fullstendige oppfyllelsen av hele denne tingen.
§34. Nå, jeg vet ikke hvor snart jeg kutter ut her, men jeg kommer til å lese noe. Så, vi går til
“Seglene,”
*Side 556:
(Branham) [§103] Vi må huske på at det syvende seglet er slutten på tiden for alle ting.
(Vayle) Nå, han sier til dere: Nå, den dagen som er av Herren må være en del av det. Den dagen
som er av Herren må være en del av det. Så han sier til dere: Åpningen av dette har noe å gjøre
med dette. La oss lese det:
[§103] ... Det stemmer. De tingene som står skrevet i den syvende segl boken, (Som ble forseglet
med planen om gjenløsningen før verdens grunnvoll), ender hver eneste bit av. (Ja vel, da må
også dette ende. Det Syvende Segl åpnet det, satte det i gang. Det Sjette Segl satte det i gang. Det
er intet som ikke er satt i bevegelse.) Dette er slutten, slutten på den kjempende verden. (Han skal
ødelegge den. Han sa så her.) Det er slutten på den kjempende naturen. (He sa så.) Det er slutten
på alt. Der i den, er slutten på basunene. (He sa så. Det kommer ikke til å blåse flere basuner.)
Det er slutten på vredesskålene. (Ikke mer straff.) Det er slutten på jorden. Det er til og med
slutten på tiden – tiden løper ut. (Det er under det Syvende Segl.) *
[§104] ... Åp 10:1-7, tiden løper ut. Engelen sa det: “Tiden skal ikke være mer,” i de dager når
denne store ting hender. Alt løper ut på denne tid – dette er slutten på det syvende seg. (Åp 10:6)
Legg merke til! Det er slutten på menighetstiden. Det er slutten på det Syvende Segl. Det er
slutten på basunene. Det er slutten på vredesskålene. Det ender endatil med innledningen av
Tusenårsriket. **
*((1. I det norsk heftet ”det Syvende Segl”, står dette på side 28. Og det begynner med ordene:
”Vi må huske på at det syvende seglet er slutten på tiden for alle ting.” 2. Det mangler noen ord i
den norske oversettelsen, men her er alt med.)
**((Det ender endatil med innledningen. Det skal ikke stå: ”Innevarslingen av Tusenårsriket.”
Andre oversettelser bruker å oversette ordet ”to usher in” med innevarsler, men i følge ordboka
skal det være innleder.)
§35. Vel, vi leser det. Så under det Syvende Segl som ble brutt opp, er dette virksomt, du kommer
ikke til å unngå Herrens Dag og dagen som er av Herren – Hans Nærvær.
(Branham) [§105] Det er som å skyte en rakett opp i luften. Den raketten eksploderer her og den
går opp, og deretter eksploderer den på nytt, og den sender ut fem stjerner. Så eksploderer en av
de stjernene og sprenger ut fem stjerner til. Og så er det en av dem som eksploderer og sprenger
ut fem stjerner til, ser du. Den forsvinner. Det er hva det Syvende Seglet... den slutter tiden for
verden. Den ender tiden for dette, tiden for dit, tiden for det, tiden for dat.
[§106] Nå, hvordan skal Han gjøre dette? Det er det vi ikke vet, er det ikke? Det er til og med
tiden for alle disse tingene, og innledningen av Tusenårsriket. Legg merke til! Når dette segl ble
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brutt, var det så stort at himmelen ble hysjet ned til stillhet som varte over et tidsrom på en halv
time. Nå, hvor stort er det?
(Vayle) Nå, han sa - lytt - han sa: ”Det er til og med tiden for alle disse tingene, og innledningen
av Tusenårsriket. ”
(Vayle) Ja vel, hvordan innleder du Tusenårsriket, bortsett fra gjennom en Oppstandelse, og en
Bortrykkelse, og et Bryllupsmåltid, og kommer ned og overtar? Vel, hvis det ikke er Guds
nærvær, da må du fortelle meg hva det er. Likevel kan ikke folk holde munn og lytte etter. Nå,
han forteller dere hvordan de fire og tye eldste sluttet… Bare les i din Bibel om i de fire og tye
eldste, og så skal du få noen tanker til om det. Greit?
§36. La oss lese dette. Dette er om skyen, den store der oppe. Han sa: [“Han Som Er I Dere”]
(Side 5-6 i norsk utgave)
[§23] Den var 30 km miles ((48.28km) høy og 27 miles ((43.45km) tvers over, det var det ene
eller det andre. De hadde tatt det med i 17. Mai utgaven av Life magazine ((Magasinet Liv). Der
er det.
[§24] Nå, der er det, Nå, der er den, ved det vitenskapelige, det beviser at det er sannheten. Så
derfor bekymrer vi oss ikke om det er sannheten eller ikke. Det er både åndelig og vitenskapelig.
Men det som ble sagt har hendt. Så budskapet fra de Syv Segl, og avslutningen deres, det er
budskapet fra hele Bibelen. Det syvende segl *avslutter/lukker det Nye Testamentet og forsegler
det.
(Vayle) Nå, du sier: “Bare et øyeblikk, jeg trodde den åpnet det.”
Ja vel, det er hvordan du ser på det. For det første så hadde de Syv Segl *lukket/avsluttet det.
Men nå som det er åpnet, kan det ikke bli lukket mere. Den avsluttet det – det er slutten på det –
fordi du ikke kan legge til og ta noe bort mer. Han visste Den var åpen. Det er sannheten.
*Br. Lee Vayle og Br. Branham bruker her ordet ”Close” som kan bety både lukke eller avslutte.
[§24]... Nå, vi vet at det er gitt ved profetisk uttalelse, ved det vitenskaplige, og ved Ordet. Tre
har gitt vitnesbyrd om at det er sannheten. (Ved det vitenskaplige, profetiske, og her er Ordet.
Akkurat som det sies at Peter sa: ”Vi har fått på et absolutt sikkert vis det profetisk.”) Når har det
noensinne vært slik i fortiden at vitenskapen har hatt et bilde av noe? Når har de noensinne hatt
den Ildstøtten og disse skyene? Nå, folk sier: “Jada, du bare gjetter.” Ja vel, det er helt greit. Da
gjetter vi. Underbart. Det er ikke noe problem. Ordet sa så, men det er helt greit. Dere ser jo
hvem som tror Ordet, gjør dere ikke?
[§25] Derfor vet vi at vi er på endetiden, vi er her. Jeg vet ikke hvor langt det er igjen. Han lar oss
aldri få vite det, for Hans komme vil bli ”som en tyv om natten”. Så hvilken forskjell gjør det?
Hva bryr jeg meg om det? Jeg vil gjerne bli stjålet vekk herfra. For meg er det ikke noe problem.
§37. Nå lytt! La oss merke oss dette.
(Branham) [§25] ... (Nå, min) venn, min broder, søster, la oss gjøre oss rede, være rede uansett.
La oss bare ransake oss selv. Ser du, for verden vil bare fortsette videre. De kommer aldri til å få
vite hva som har hendt. Når nådens dører lukker seg igjen, vil forkynnere forkynne frelse, få folk
til å omvende seg, og fortsette som de alltid har gjort. Det ble gjort i andre tidsaldre og det vil
man gjøre i denne tidsalder. Bortrykkelsen vil skje så plutselig og så fort, verden kommer ikke til
å savne dem når de er borte. Det stemmer. De kommer ikke til å vite noe om det. Han kommer og
snapper ((sniker) henne bort. Den er borte og de vet ikke noe om det. Så vær i bønn for meg. Jeg
vil være bønn for dere. Vi vet ikke når den timen kommer. Så hvilken forskjell gjør det? Dere
kommer til å bli forvandlet før dere ”snikes” ut herfra. Så hva forteller han folket? Han forteller
dem at de ikke vet det, og de skulle visst det. Og det er et folk som er tiltenkt å vite det, og de
kommer til å vite det. Og tanken med det er ikke å bli “sneket” ut herfra – men at det er best at du
vet forut for den tiden: Hvilken tid det er og hva som kreves for at du skal bli ”sneket” ut herfra.
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Fordi de kommer til å gi alterkall, og disse kommer til å fordufte helt. Og de kommer ikke
engang til å vite om dette. Ja visst.
§38. [“Kristus er Guds Hemmelighet Åpenbart”]:
[§110] Grunnen til at det var slik en kolossal ting som han talte om her, og viste disse Syv
Tordner. Og Look og Life magasinene ((Og Se og Liv magasinene) brakte dette om “En sirkel
med Lys.” Der kunne de ikke forstå det og det gjør de enda ikke. Men her sies det: “Dra dit og
vent til disse hemmelighetene skal bli åpenbart der inne, det var måneder på måneder før det
hendte.” Og så hendte det nøyaktig på den måten han sa det skulle gjøre. Så her forteller han dere
om det samme Tordnet, den samme sirkel med Lys.
(Vayle) Han sa også i [Utleggelsen om de Syv Menighetstider, “Laodikea Menighetstid”]:
[§327-1] Nå, denne Budbæreren i Malakias 4 og Åp.10:7, skal gjøre to ting. Han skal i følge
Malakias 4, vende barnas hjerter til fedrene. 2. Han skal åpenbare hemmeligheten med de Syv
Segl i Åpenbaringen 10, som er åpenbaringene som befinner seg i de Syv Segl.
(Vayle: Det er akkurat det profeten sa.)
§39. “Bortrykkelsen” [Side 32]: (Norsk hefte side 38.)
[§157] Og disse Syv Segl åpnet, disse hemmelighetene, og viste disse ting som hendte. Jeg visste
det ikke, men det er en mann som står rett der, som stod rett der sammen med meg når dere hørte
meg forkynne den prekenen: “Mine herrer, Hva er tiden?”
Og den morgenen stod det syv Engler som kom rett fra Himmelen, akkurat der hvor Den hadde
sagt de skulle befinne seg. Og idet de for opp – og den virvelvinden løftet dem opp dit – stod vi
og kikket på når de for avsted. Vitenskapen tok bildet av det hele veien, tvers over nasjonen, og
ned til Mexico. Og der stod jeg og kikket.
[§158] En dag når jeg begynte å preke om de Syv Menighetstidene, ringte jeg til en stor teolog,
Jack Moore. Jeg sa: “Hvem er denne Personen som står der? Der er en som ligner en
Menneskesønn, med hår hvitt som ull. Jeg sa: “Han var en ung Mann, hvordan kunne Han ha hår
hvitt som ull?”
[§159] Han sa: “Broder Branham, det var Hans herliggjorte legeme.” Det fikk ingen gjenklang
hos meg. Men jeg inn i rommet og begynte å be, og Han lot meg vite hva dette var for noe. Hva
var dette? Dette var en Dommer. Hva var dette?
[§160] ...Han var ”en” Guddom, ikke bare en mann. Han var Gud åpenbart i kjød.
(Vayle) Men Han kom aldri tilbake igjen i den ringen. Det var ikke mannen i ringen. Hvis det var
en mann i den ringen … Jeg vet ikke. Jeg har aldri tenkt på det. Bro. Branham sa: ”Dette var ikke
Hans herliggjort form.” Så det kunne ikke ha vært en herliggjort form ((skikkelse). Det måtte
være en teofani form. Og der stod Han som en av disse mektige englene: Han stod der og var
akkurat like den gang Han var i skikkelsen til Mikael. Men der stod Ham. Greit?
§40. Nå, hva sier han? [“Patmos Visjon”]:
[§131] Nå, Johannes ble overført til øya Patmos, og kom til syne på Herrens Dag. Dette var
dagen som er av mennesket, men dagen som er av Herren skal komme når disse kongerikene blir
til kongerikene til vår Herre og Hans Kristus. Da kommer det til å bli et stort Tusenårsrike der,
Herrens Dag, dagen for Hans komme, Hans dom, og det vil bli Herrens Dag.
(Vayle) Så hør her! Hvor mye mer bevis ønsker vi om det som pågår nå? Greit.
“Kristus, Guds Hemmelighet Åpenbart”:
(Branham) [§276] Legg merke til! Ved å bli personlig identifisert med det opprinnelige
Lederskap, har vi svaret mot djevelens spørsmål. Amen! Takk og lov! Vi har svaret mot
djevelens spørsmål. Han, Kristus, er oppreist, og Han har betalt prisen ved å oppreise legemet.
Djevelen kan ikke stå imot det.
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[§276] Det er grunnen til at disse økumeniske kongerikene settes opp. Det er grunnen til at de
kommer inn i det de gjør nå. Det er grunnen til at djevelen hyler slik som han gjør nå. Hans
opplegg har blitt avdekket ved den oppreiste oppstandne Kristus i Lederskapet over Hans legeme!
(Vayle) Så hvem er her? Hvorfor hyler Satan? Hvorfor kommer organisasjonene opp slik de gjør?
Fordi Han er her. Han er vendt tilbake til lederskap.
(Branham) [§277] Du tror jeg at jeg er helt utafor. Jeg er ikke det. Vi har svaret mot djevelens
spørsmål. “Ikke meg, men der var Kristus, Ordet som lever i meg.”
(Vayle) Nå, han snakker ikke om Paulus. Han snakker om seg selv. Det er ikke mine
oppfatninger, det er Hans kraft. Ikke mine oppfatninger, det er Hans Ord.
§41. Hva var det han sa her borte? “Dagen som er av Herren, dette er menneskets ord, dette er
mennesket dit dette er menneskets datt…” Hva er dette? Dette kommer fult ut til skue. Det er hva
det gjør. Og det kommer fult ut til skue i en Brud, for hvordan i all verden skal dere få et rike
uten undersåtter? Hvordan skal dere få en Bortrykkelse uten Bruden? Hvordan skal dere få noe
som helst uten en Brud? Et Bryllupsmåltid?
[§277] .... Ikke mine oppfatninger, det er Hans kraft. Ikke mine oppfatninger, det er Hans Ord.
Han lovet det, her er det. Han sa det ville være der, og her er det. Vi har Hans svar.
(Vayle) Nå, hva snakker han om? Noe som Paulus skrev eller noe som er her? Jeg tror ikke det er
om noe som Paulus skrev. Jeg tror det er her.
[§277] Kristus er oppreist, og Han har betalt prisen for vår gjenløsning. Det er hva Gud i Kristus
åpenbarte. Han gav det kjødet og blodet, for at det i blodet kunne komme liv, og kjødet ville bli
gjenløst. Og i dette gjenløste kjød kan Gud åpenbare Sitt Ord for tiden slik som Han gjorde på
den dag. (Nå, forteller han dere: ”Slik som det var i den dag, er det med denne dag.”) Ser du? Å
du og du!
[§278] Legg merke til det! Og vi står rettferdiggjort i Guds nærvær, slik som en dråpe blekk som
har falt ned i et fullt kar med blekemiddel. Der finner du ikke en blekkflekk mer. Det forsvant ett
eller annet sted. Og det kommer aldri tilbake igjen. Og når et menneske ((en mann) er sannferdig
gjenløst (den forutbestemte seden i dets sesong/tidsperiode) og mottar det, da er dets synder
strøket ut.
(Vayle) Med andre ord: Vi er i sannferdig gjenløst, fordi vi ser det som vi ser. “Å,” sier du: “Jeg
ser bakover på tiden som har gått.” Det gjør ikke jeg. Ser du, det er der menigheten står. Vi ser
ikke bakover på tiden som har gått. Vi ser oss ikke tilbake. Vi ser på det som er foran oss. Det er
her vi skiller oss ut fra så mange folk.
[§278] ... Den er borte! Den er atskilt fra oss! Den har falt ned i blekkets blekemiddel … (Han
skulle ha sagt: Blodets blekemiddel.) fra Kristus og det blir aldri husket mer. Gud glemmer det og
den står som en sønn eller datter i Guds nærvær. Amen og amen!
§42 Nå, forteller han dere hva som er her:
[§279] Nå er vi Guds sønner. Skal ikke bli det, vi er. Nå er vi gjenløst. Vi har svaret mot Satan.
Gud har stadfestet Seg Selv til det som er Hans løfte i denne dag. Halleluja! Overhodet er her.
(Vayle) ”Ja vel, kan hende Han ikke er her. Kast det i søppelbøtta. Han er kanskje bare langt ut
på jorde med sin egen bla, bla … sin ordflom, tomme prat, sin vidløftighet.”
Er det dette det dreier seg om med profeten? Dette er det jeg lurer på: Hva tror folk? Jeg forkynte
en preken: ”Gud, Profet. Profet, Gud.” Der! ”Å, Bro Vayle, jeg visste det hele tiden.” Å, så klart
du gjorde det. De enkle ting er de dype ting. Gud lager ting ut av stein. Stein – et vanlig
materiale. Men for å bygge en pyramide er det nødvendig å bruke en tilhugger som er ekspert.
[§279] … Overhodet er her (Amen!) – Kristus, den oppreiste Herre. Den er her. (Legg merke til
DEN – Den Hellige Ånd.) Og ved den samme oppstandelses makt som Han alltid var, åpenbarer
Han Seg Selv. Det er svaret mot djevelen.
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[§280] Det er grunnen til at denne mannen som sitter her falt død om forleden dag, da kunne vi
si: ”Kom tilbake til livet!” Fordi den Hellige Ånd så.. Det er derfor Han kunne gjøre det for den
lille babyen i Mexico som hadde vært død i ca. 15 timer. Visjonen kom: ”Kall henne tilbake til
livet. La den lille babyen leve.” Og den babyen hadde legene skrevet en erklæring om, den døde
klokka 9 den morgen. Og det kom tilbake til livet igjen klokka 11 og lever i dag.
(Vayle) Det er det Paulus sa da han sa: ”Vi har denne, og vi forvalter den.” Det er det Paulus sa i
2 Kor 4: ”Vi har denne forkynnertjenesten.” ”Å menigheten har den! De elskverdige brødrene
kom sammen og valgte hverandre, og de sitter sammen, og de samtalet om det. Å! Disse
elskverdige brødrene har det.” ”For noe tullprat at de har det. De har fått herpes som kommer fra
deres samleie med skitten umoralskhet! Når de synker ned med AIDS, ler jeg så tårene triller. Og
hvis jeg er en av dem, går jeg til helvete med klingende bjeller, også, akkurat som resten av dem,
fordi vi ble kalt ledere
§43 Vi har en stadfestet profet, dere har en stadfestet profet. Det er dette Ord, broder. Jeg bryr
meg ikke om hva noen annen sier. Det lever, og Det er ikke bare et Ord, Han er her. Logos er her
ved den Ene som alle ting består ved. Den som skapte alle ting og som består, og Han
opprettholder dem nå. Den Ene er her nå og er på Hodet til Menigheten! Og det betyr en eneste
ting: Det er bare Menigheten som har et sant forhold til den Allmektige Gud. Alt annet er bare
forholdsmessig. Men vi er ikke engang i et forhold. Vi er Sønner, vi er en del ((av Gud). ”Jeg er
trøtt av å bli identifisert som. Jeg er ikke identifisert. Jeg er en Sønn. ”Bro. Vayle, du … ” Jeg er
ikke identifisert. Hør, gutt, glem dette: ”Jeg er ikke identifisert som.” Jeg er en Sønn. Jeg er ikke
identifisert. Og han sa: ”Du er identifisert som en Sønn.” (Vayle) På ingen måte. På ingen måte.
Jeg er en Sønn. Og det er det hele. Ikke si noe annet til meg. Jeg har gått så trøtt av alt dette andre
spytteslikkeriet av en røre som har blitt forvrengt og ført fram av teologene.
§44.[“Kristus, Guds Hemmelighet åpenbart”]
[§281] Hva er det? Det er ikke de menneskene, men det er Overhodet og legemet som har blitt til
en enhet. Dette kunne ikke bli slik i noen annen tid. Det er Gud som er åpenbart i Sitt folk. Det er
grunnen til at Ektemannen og hustruen ikke lenger er to, de er En. Gud i Sin menighet er En –
Kristus i deg! Gud, den store åpenbaringen. Takk og lov til Gud. Hun bærer til og med Hans
navn. Hans navn er Jesus, den salvede. Grunnen til at Han er kalt Jesus, er at Han er den salvede.
Og er det salvede legemet til Kristus som beviser og åpenbarer Gud, på samme måten som det
legemet gjorde den gang. Det gjenløste legemet.
(Vayle) Nå, det sier: ” … på samme måte som det legemet gjorde den gang.” Hør nå, hvem
gjorde det? William Branham gjorde det, så derfor gjorde legemet det. Fordi han er en del av hva
for noe? Han er ikke Gud, han er en del av legemet.
[§282] Og gjennom det der utfører Gud Sin trefoldige åpenbaring. Han for opp til Riket, oppstod,
betalte prisen. Vi er gjenløst. Gud beviste det, stadfestet det. (Ser du? Stadfestet.) Ser du? Og vi
står rettferdiggjort i Kristus fremfor Ham, fordi Han ikke kan gå igjennom dommen, for Han har
allerede dømt det legemet som jeg er en del av. (Men hvor står du da? Du er allerede dømt.)
Hvorledes er jeg en del av det? Her har du det: Det er inne i meg. “Dersom dere blir i meg, og
mine ord blir i dere, da skal hva dere sier … da be om hva dere vil, og dere skal få det,” fordi det
er der. ((Joh. 15:7) Rettferdiggjort! Takk og lov Gud.
(Vayle) Så hvor står du? Mt 3:12 - “Kasteskovlen er i Hans hånd.” Mt 22:10 – når Seglene er
brutt, kan du ikke forsegle det på nytt. Men i denne forstand, er det forseglet: Du kan ikke legg
noe til det. Alt er over. Hele tingen går mot en slutt.
§45. Så vi ser, at man kan ikke skille de to dagene fra hverandre: Herrens dag og dagen som er av
Herren. Du kan ikke skille dem fra hverandre, men du kan identifisere hva det dreier seg om. Slik
at du ved hjelp av den identifiseringen og den mentale skillingen av de to dagene, kan få plassert
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nøyaktig hva som foregår når det gjelder planen med det, og hensikten med det, og hendelsene
som finner sted, og hvem det vedrører, og hva det vedrører. Og det fungerer. De to begrepene
går sammen, men istedenfor at vi her får en alminnelig generalisering av det, får vi en her en
spesifisering av de enkelte ting, eller noe som er en angivelse/fastsettelse av dette, som lar oss få
vite at vi allerede har blitt skjøvet inn i timen for ødeleggelse. Den kommer vi til å unnslippe og
vi er rede til begynne på Hans Dag sammen med Ham. Jeg fastholder at vi alle er helt
ugjenkallelig, rykket opp inn i det. Fordi Han ikke vil miste noen, og vi er en del av det. Vi kan
ikke bli forført. Dagen som er av Herren blinder og åpner øyne. Blinder og åpner øyne.
Ødelegger og frelser. Dette legger fremfor oss den parallelle fremgangsmåten som går igjen i
Skriften, som folk har vanskelig for å forstå. Man finner i et åndedrag i Esaias: Velsignelse,
forbannelse, velsignelse, forbannelse, velsignelse, forbannelse. Du sier: “Å, det pågår uansett.”
Han snakker om to ting på samme tid: Lys — mørke. Liv — død. Nåde — ingen nåde. Miskunn
— ingen miskunn. Hva er dagen som er av Herren? Dagen som er hevn fra vår Gud. Absolutt. De
går hånd i hånd: Blinder øyne, åpner øyne. Ødelegger, frelser. Det er dagen som er av Herren Herrens Dag, som er den store overtakelsen. Og det vil ikke skje noen overtakelse uten at man
også har med den første ((den dagen som er av Herren).
§46. Så du begynner å se: Du kan ikke skille dem fra hverandre. Profeten skilte dem ikke fra
hverandre. Men det er en forskjell på dem. Jeg tror, broder/søster, at vi er i dagen som er av
Herren. Og på grunn av det, vil klimakset som er Herrens Dag, bringe oss rett ned her. Og det er
der de kommer til å falle og hyle og gråte ved dine føtter, og ønske de ikke hadde gjort det de
gjorde. Men vil være for sent. Så vi har bare en ting å si, og det er hva Bro. Branham sa: “Kom
inn i arken nå ved å tro Hans Ord og ved atskille oss fra all vantro,” og begynn å forstå at det
skjedde ikke borti en krok her borte, men at alt skjedde slik som det gjorde tilbake i de dagene
Jesus var i Sitt kjød, da Han begynte med gjenløsningen. For nå har alt skjedd åpent/offentlig her
og ikke borti en krok her, for å fullende gjenløsningen. Og den Boken som ble lukket for to tusen
år siden er åpen. Så dette er dagen med hevn fra vår Gud og trøstingen av disse som sørger.
§47. Dette er dagen som er av Herren og Herrens Dag. Men det dreier seg om å forstå hva som
pågår, hvilken betydning de har. Det er akkurat slik som dette: Det er En Gud, men Han er
Dommer. Det er En Gud, men Han er Konge. Det er En Gud, men Han er Fredsfyrste. Det er En
Gud, men Han er Rådgiver. Det er En Gud, men Han er Veldig Gud. Det er En Gud, men Han er
Den Hellige Ånd. Det er En Gud, men Han er Dalens Lilje. Det er En Gud, men Han er Sharons
Rose. Du kan ha tusenvis av navn og titler - Han er en Gud - men hver eneste et av disse har sin
betyding. Og du ser Gud fremfor oss. Nå, det er det jeg forsøker å bringe til folk. For meg er det
slik som med Ildstøtten, som avdekker seg selv og tildekker seg selv. Det var akkurat det Esekiel
så, og han så at det hele toppet Seg som Menneskesønnen = Gud inkarnert, kjeruben, vognen,
hele tingen. Og du ser Han komme i nærheten og der befinner Han Seg tilbake i Abrahams dager,
og Han står sammen med Abraham, Ildstøtten, Gud mottar offeret, brenner det opp. Han kommer
tilbake med det store løftet. Han står en dag fremfor Abraham som en Mann. Det er Han, Elohim,
med en mann på hver side av Seg. Og der er Han, hele jordens Dommer, og dere er Han, den
store Ødelegger.
§48. Nå, betrakt Ham idet Han kommer ned. Han er den samme Ildstøtten på Moses dager. Han
går ned og ødelegger Farao, fører Israels barn ut. Det er Den Ene og Den samme som gjør det.
Og så sa Han: “Jeg skal føre dere til dette fjellet her, og dere skal bli i stand til å tilbede.” Med
den Ildstøtten der. Vi har det samme, det foregår her nå.
Deretter kom Han en dag ned og ble en mann i menneskekjød. Så døde Han. Han for tilbake
igjen. Nå ble Han ((igjen) Menneskesønnen, og nå er Han kommet tilbake i form av Ånden,
Ildstøtten, William Branham. Der er det. Og legg merke til tjenesten som i form av Ånden, kom
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frem gjennom en mann. Hva var Han? Menneskesønnen, Guds Sønn, Menneskesønnen, og
dermed ser vi Han, tildekker Seg, og avdekker Seg, og tildekker Seg, og avdekker Seg, og foretar
enhver snuoperasjon som Han ønsker.
Og derfor ser du punktene og sidene ved saken. Og i dag er vi inn i den fremskridende prosessen,
og det er Ropet, Røsten, Bortrykkelsen, som er den underbare fremskridende prosessen. Og vi
skal ikke være her når vreden faller. Jeg kommer meg ut herfra. Ja. Hvorfor? Fordi jeg har atskilt
meg fra all vantro. Jeg forlot mine trosbekjennelser og mine læresetninger. Alt det andre har gått
rett i vasken. Hvorfor skulle jeg tulle med det?
La oss reise oss.
Himmelske Fader, Vi takker Deg for Jesus Kristus, vår Herre. Vi takker Deg, min Gud, for at
Han alltid levde for å gjøre forbønn for oss. Og vi har med Han å gjøre Som var Gud åpenbart i
kjød, som hadde en fødsel som var annerledes enn vår, Han kom ikke på det viset som vi kom selv om Han kom via en kvinne. Det er noe der som er fullstendig annerledes. Han var, og
deretter forandret Han skikkelsen. Og vi kan ikke forstå alle de tingene, men vi setter pris på
dem og takker Deg for dette, at Du kommer ned igjen her nå, for å vise oss at denne Ene, skjønt
det er Denne som kommer med øyne av Ild for å ta hevn og alt sammen, den store dagen som er
av Herren, Herrens dag, ja visst, alle disse tingene. Men vi vet at i tiden i Hans Nærvær, står Elias
og vi står og er nå gjenløst. Og her står vi uten skyld, uten frykt, har intet imot oss, og vi vet det,
den store underbare dag. Hvilken dag det er, Herre, og vi vet at det betyr ikke noe som helst som
om vi er overlegen andre. Vi vet det, vi har allerede oppdaget det. Vi vet det. Vi bare vet at dette
er timen når Du har førsteplassen, O Gud, og det er slik vi vil ha det. Og hvis Du vil få oss mer
og mer av veien, ja jeg skulle ønske vi kunne komme oss mer og mer av veien. At vi lærer
hvordan vi skal gjøre det, for å bli “likedannet” med Ditt bilde, dette som er ett som sannelig er i
Ånden. Herre, hjelp oss. Hjelp hver og en, Herre, til å bli klar over hvor den enkelte står i kveld.
Det er virkelig trygt i Jesu armer, trygt ved det milde bryst. I hytten til vår Gud er vi gjemt vekk.
Fiendene kan gå i ring rundt oss, la dem gå i ring, og det vil de gjøre. Hvordan kan vi vite, Herre,
hvem det er av oss som skal dø? Vi vet ikke det. Vi vet ikke om alt dette som skal komme over
jorden, og vi vet at vi ikke trenger å vite det. Men dette ene vet vi, og det sa Salmisten: “Herren
er mitt lys og min frelse, og Han vil utfri meg fra mine fiender.” Og når de omringer meg, vil jeg
bare begjære en ting; Hans Nærvær, at jeg får være i Hans hytte, for å bli etterspurt av Ham, bare
få se på Ham. Han er mitt overhode. Han er mitt alt. Gi Ham førsteplass slik vi bør. Herre, vi ser
at det i dag er så mange vanskeligheter blant menn og kvinner som er et forbilde på Deg og Din
Brud, og vi ser at kvinner ikke viser ærbødighet ovenfor sine ektemenn, og vi er klar over at en
masse ektemenn ikke er verdt det. Men når vi er klar over, Herre, i kveld at Du er vår Ektemann
og Du fortjener ærbødighet, absolutt en slik ærbødighet. Slike bør vi være som menneske, og det
er slike mennesker vi ønsker å være. Hjelp oss i kveld, Herre, å beskytte mer, det som er selveste
vårt innerste vesen, mer enn vi noensinne har gjort. Helt til vårt ytre vesen begynner å gi litt mer
gjenskinn av det vi vet er sant, og det som vi vet er sant som alt sammen er av nåde, for intet av
det er av oss selv. “Intet i våre hender vi bringer, bare til Ditt kors vi oss klynger.” ”Klippe Du
som brast for meg.” Takk Gud for at den brast. Takk Gud for Blodet. Takk Gud for Livet. Vi kan
ikke prise Deg nok, Herre. Vi synger ofte: ”Rop ut med tusen tunger.” Det måtte ha vært
milliarder av tunger til. Du ville aldri ha gjort det. Milliarder og billioner av år. Hvordan kunne
du gjøre det? Om vi bare stod der og kikket, og sa: “Jesus, Jesus, Jesus.” Ville aldri Evigheter på
Evigheter fylle det. Vi vet det, Herre, og vi sier ikke dette bare fordi vi vil si noe. Vi vet det er
sannheten. Men, Herre, la det bli en dynamisk levende sannhet som aldri før. ”Men den evige
konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste ”vise” Gud, være all ære og pris gjennom Jesus
Kristus, vår velsignede Frelser. Amen.” (( 1Tim 1:17)
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“Ta det Navnet Jesus med Deg.”
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