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Bortrykkelsen #4.
Dommen er et resultat av Bortrykkelsen
2. oktober 1983.
La oss be. Himmelske Fader, igjen går vi inn i dine porter med takksigelse, Herre, Ditt hus for
tilbedelse og lovprisning, vi kjenner Ditt Nærvær, Herre, og er så takknemlig for det. Hva
skulle vi har gjort foruten Det? Vi vet at dette er håpet som vi har: at Du er her for å lede oss
inn i tusenårsriket; lede oss ut over det, rett til selve tidløsheten, rett tilbake til begynnelsen,
for å sette oss i perfekt overensstemmelse med den opphavlige regel, Guds forutvitenhet, slik
at det som kom ut av Gud vender tilbake til Gud for å være med Ham. Vi er takknemlig for
det Herre. Vi har overhodet ingen bekymringer, fordi Du har beseglet det for oss Herre ved
den profetiske uttalelse av Ordet i den siste tid, stadfestet det ved rettferdiggjøring, stadfestet
Det med manifestering. Alt dette peker mot denne seirende time av Kristus i en Brud. Vi er
takknemlig for det. Vær sammen med oss nå mens vi studerer Ditt Ord, Herre. La det ikke
være lunkent. Vi ber om at det burde være Ditt Ord, som vi virkelig tror det er, Herre, og taler
i den samme Ånd som det ble gitt i. I Jesus navn vi ber. Amen. Vær så god sitt.
§ 1. Nå, jeg bare lurer på om dere er klar over det, mens dere sang denne lille sangen
angående Zions Fjell, at dere sang om dere selv, fordi det er Bruden. Dere vet det gjør oss litt
flau, men når Gud sier så, da skal ikke jeg kritisere det. Jeg kommer til å tro det.
Han sier her i Sitt Ord, rett før budskapet til Laodikea, ”Der er slike, vet du, som kaller seg
selv for å være Jøder, men de er ikke det.” Han sa: ”De lyver. Jeg vil gjøre det så at de skal
komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket Deg.” Så, dere ser at
menigheten kom i forveien av det. Menigheten forlanger tilbedelse. Dette begynte med Roma.
Kirken forlanger at man skal gå gjennom henne, for å komme til Kristus; men som dere ser,
Det Nye Jerusalem er et legeme bestående av mennesker, som bor i en by laget av
gjennomsiktig gull, som har en bredde, lengde og høyde av 1609x1500 meter, og Lammet er
ovenfor tronen. Så de som vil komme til Ham må komme gjennom Zion, som er Bruden.
[Ånden og Bruden sier: ”Kom!”]
§ 2. Ved denne tiden kommer man ikke gjennom menigheten. På ingen måte; dette er
framtiden. Det kommer til å skje. Du er nødt til å komme inn i en menighet som er den Sanne
Menighet. Skjønner? Roma var forut i alt. De forkludret Kristus Stedfortreder. Der er en sann
Stedfortreder for Kristus. Paulus var den første. Så absolutt. Han som hørte Paulus, hørte den
Hellige Ånd. Paulus sa: ”En profet eller en åndelig person vil erkjenne at mine Ord er av
Gud.” Skjønner? Og den neste tidsalder ga en Stedfortreder av Kristus. Vel, Roma kom seg
inn og vanhelliget alt sammen ved å velge en person. Og de begynte å velge inn pastorer og
meget snart var voteringen av Gud. Sludder og vås! Jeg skal fortelle deg hva man gjør ved å
stemme; Gud blir stemt ut. Man stemte Gud aldri inn. Skjønner? På ingen måte. Roma
forkludret alt sammen.
Nå, ved endetiden sier Ånden og Bruden: ”Kom.” Og der finnes en sæd, og kun Bruden har
den sæden… Slik som Filip hadde sæden. Resten av dem var født utenfor ekteskap. Der ute
finnes det en meget stor menighet som tror at de er noe til kar, og de har nok slag kraft til å få
gjort noe. Vel, hva er der blitt gjort? Satans gjerninger.
§ 3. Jeg kommer ikke så mye inn på bortrykkelsen i dag. Men vi kommer til å berøre den.
Men jeg kommer likevel med noen tanker her, fordi det alltid er viktig å gjennomgå dette
emnet slik at dere er fullstendig klar over hvor dere står. Nå, apostel Johannes forteller oss i 1
Joh. 3:8, her i den åttende vers:
8. Den som gjør synd, er av djevelen.
Eller, først og fremst kan vi ta vers 5.
1 Joh. 3:5-8
5. Dere vet at han (Det er Jesus.) er åpenbart (Det var fullkomment gjort klart at det var Han.)
for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham.

2

6. Hver den som blir i ham, synder ikke. Hver den som synder, har ikke sett ham eller kjent
ham.
Med andre ord, Han er aldri blitt åpenbart for ham, aldri virkelig blitt klar for ham. Hvordan
kan du da kjenne Ham, hvis du ikke vet hva Dette snakker om? Og han snakker om synd. Og
du ser her djevelens gjerninger.
7. Mine barn, la ikke noen forføre dere! Den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom Han
(Kristus.) er rettferdig.
8. Den som gjør synd, er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen. (Nå han sa:) Til
dette ble Guds Sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger.
§ 4. [Husk nå. Jesus ledet i begynnelsen tilbedelsen av Gud, via Mikael, sammen med Lucifer;
og rett i tilbedelsens tjeneste, i selve Guds Nærvær, steg urettferdighet/synd fram i satan og
det skapte en lyst i ham for å bli tilbedt selv.]
§ 5. Hva slags arbeid/gjerninger har nå djevelen? Han har ingen egne arbeider/gjerninger. Han
skapte ingenting. Han har ingen makt og myndighet [av ham selv] Men han forderver alt det
som Gud har skapt. Så djevelen er en forvrenger. Nå legger dere vel merke til at det går videre
et lite stykke. Og Det sier; 1 John 3:9-10
9. Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, (Det er her hvor djevelen er klart avgrenset.)
fordi hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.
Det er nå det samme som han sier her. ”Ingen klarer å lure deg, fordi du har fått en salvelse
inn i deg, slik at ingen kan komme til deg."
§ 6. 10. På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes; hver den som ikke gjør
rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.
Nå er denne lille biten her føyet til, ”Han som ikke elsker sin Broder.” Det er her hvor alle
farer vill. Hvert enkelt menneske gir etter for phileo kjærlighet (menneskelig kjærlighet, ovs.)
for sinnebevegelser for fornemmelse og sier: ”Kjærlighet dekker over en mengde av synd.”
Hva om jeg ble forelsket i en hore? Jeg skal fortelle dere noe: du kan ikke engang tilgi en
person, bare i personen Kristus. Hvordan? Vel, du vet det selv. Se. Broder Branham kom med
en helbredelsesgave, og personen har en forferdelig sykdom. Han sa: ”Jeg kan ikke ta det fra
deg. Jeg har kraften, men jeg kan ikke ta det fra deg, fordi jeg må ha tillatelse.”
”Vel, bare et øyeblikk. Bare et øyeblikk. Bare et øyeblikk.”
Nei, du ´du bare et øyeblikk.` Kanskje har Gud lagt det på deg. Skjønner? Jeg tror det hendte
med en neger i Tulsa. Det kunne ha vært Tulsa. Jeg glemte… Topeka. Broder Branham
fortalte hva hans problem, hans sykdom var, og da sa han: ”Bare et øyeblikk, du er en
frafallen.” Han sa: ”Dine synder er deg tilgitt.” De begynte å skrike med en gang: ”Ahhhhh!”
De kunne ikke ta det imot. Han sa: ”Stopp det nå, dere tviler på det jeg sa, men den samme
Ene som fortalte meg hva som feilte denne mannen, fortalte meg å si ham at hans synder var
ham tilgitt.”
§ 7. Bare et øyenblikk nå. Hvordan kan jeg tilgi synder? Vi kan ikke det. Menigheten kan
ikke tilgi synder. Det som står i Bibelen er faktisk dette: at menigheten kan tilgi synder til den
personen som tidligere har fått tilgivelse. Med andre ord kan den verste døgenikt i verden
oppholde seg i området her, og denne personen kommer til Kristus gjennom en sann født på
ny opplevelse og viser det ved å tro dette budskapet. Det spiller ingen rolle hva han har gjort.
Menigheten tilgir ham og sier: ”Du er min Broder.” De har ingen som helst problem med det.
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De graver ikke i hans fortid. De snakker ikke om fortiden; han er en Broder: vasket i blodet,
fylt med den Hellige Ånd. Ser dere? Og enhver synd som du ikke gir etter for, som du holder
fast ved, har tidligere vært holdt tilbake. Du kan ikke tilgi det Gud ikke har tilgitt. Skjønner?
Menigheten er gått fra forstanden, fordi den ikke har fått Guds sinn. Hele systemet er feil. De
blir revet med, med satan [og hans dogmer.] Og i de siste dager blir de revet med, med gaver
også.
§ 8. Dere kan holde en finger der i Johannes, mens jeg leser noe for dere: ”Nå, jeg vil ikke
at dere er uvitende med hensyn til de åndelige utstrålinger, de åndelige krefter, Brødre. Dere
vet at dere var hedninger revet med til disse stumme avguder, ja, dere ble endog villedet. For
det første ble dere undervist i teologien. Og teologien var dette: disse avguder ble gud
inkarnert for dere når ånden steg ned inn i disse avguder; og således, hvis dere hadde
gudstjeneste, kunne dere bokstavelig tilbed Gud gjennom avguder. Og de slo seg selv. De skar
seg selv og gikk inn i et anfall av vanvidd for å få en reaksjon eller aksjon fra avgudene.” Nå
sa Paulus: ”Dere er fortsatt forvirret, dere fortsetter med vettløs sinne for å få gaver. Dere
fortsetter med følelsesladde handelsturer for å få tak i det dere ønsker, denne
energien/kraften,” de kalte Jesus til og med for avskyelig. De hadde ingen åpenbaring i det
hele tatt angående Sannheten, og de var på vei inn i gavene. Nå skal jeg fortelle dere noe
Brødre/Søstere: dere kan ha en masse gaver uten å ha den Hellige Ånd. Absolutt. Det eneste
som beviser om en har den Hellige Ånds dåp er Ordet, fordi både de Hellige og syndere kan
har gaver fra en og samme Ånd. Du kan være født av djevelen slik som Judas og være i
besittelse av uforfalskede gaver, fordi det er en Ånd. Men når det gjelder Ordet er der to
Ånder. Det er grunnen at Paulus setter Menigheten i orden ved Ordet, slik at han kunne
forstå/atskille det villedende fra det sanne. Hvordan var det da de gikk til Junior Jackson, og
ble avvikere. Broder Branham sa det slik. Fordi de ikke brydde seg om Ordet. Og akkurat nå
har vi mennesker som tilsynelatende tror dette Budskapet, og som bestrider Nærværet og
ønsker seg gaver på scenen. Det forteller deg at han/hun er et uekte barn og de uekte barn går
dit hen, fordi det passer dem. Følg med.
§ 9. Tilbake til Johannes.
1 John 3:10 På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør
rettferdighet, er ikke av Gud,
Jeg skal fortelle dere noe: denne personen som ikke er av Gud ender opp med å hate den
personen som er av Gud. La oss finne ut hvem Gud er – hvem Broderen er. Hør etter, jeg er
ikke en Broder til disse uekte der ute. Vel, dere mistet meg, barn, fordi jeg ikke tuller med
dere. Jeg har profetens ord på dette. Jeg kunne forlate dere rett som det er. Det stemmer; Jeg
har profetens ord. Han sa: ”Kom dere ut.” Skjønner? Han sa: ”Folket mister troen på pastoren
– kom dere ut.” Hva om pastoren mister troen på folket? Nå, jeg sier ikke at jeg har. Jeg slår
bare fast noe her, slik at dere forstår hva jeg sier. Og den eneste måten folk forstår noe er å slå
det inn i hodet med slegge. Der finnes alt for mange gjødselhoder.. Det stemmer! Hør nå etter
få det søppelet ut derfra.
§ 10. Hør etter nå:
1 John 3:11 For dette er det budskap som dere hørte fra begynnelsen: at vi skal elske
hverandre.
Og Johannes fortsetter med å gå til begynnelsen, og første Mosebok er genesis/begynnelsen.
Matteus er ikke begynnelsen. Evangelium etter Johannes er ikke begynnelsen, fordi der står:
”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Og Ordet ble til kjød.”
Dette var i år null. Da kom Kristus på scenen. Det er riktig. Så, vi går tilbake til
Genesis/Første Mosebok, ”at dere elsker hverandre.”
§ 11. Her står:
1 John 3:12 Vi skal ikke være som Kain, som var av den onde (Så han var ikke broren til han
som ikke var av den onde. Kain var uekte / født utenfor ekteskap. Denne mannen var slangens
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sæd, og Det sier her:) og slo i hjel sin bror. Og hvorfor slo han ham i hjel? Fordi hans
gjerninger var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige.
Hva var de rettferdige gjerninger? Utgytelse av lammets blod. Å ta imot Guds åpenbaring. Stå
på Guds Ord. Hva var djevelens gjerning? Forvrenge Guds Ord. Han sto ikke opp og sa til
folkene: ”Å Se nå her, jeg skal fortelle dere noe. Dette blodoffer er ikke i Bibelen.” Å, han sa
ikke det, men han brydde seg ikke om blodofring og gikk til fruktofring, eller første
fruktofring, som betyr Oppstandelse. Dette er i Bibelen. Og Gud talte til denne mannen, Kain,
og Han sa: ”Hvorfor er ditt ansiktsutrykk så trist/nede? Hvorfor er du så harm?”
Han sa: ”Hør, du har gitt et riktig offer men du har ikke skjelnet* riktig; derfor lever du i
synd.” Og Paulus sier klart ifra at å skjelne Ordet feil, er synd.

[* Broder Lee Vayle bruker her det engelske ord ’to divide’, og når han henviser til Paulus er
det greske ord orthotomeo (2tim. 2:15) brukt som betyr blant annet: å kutte rett, holde rett
kurs, gå rette stier, å gjøre rett. Jeg har oversatt det med å skjelne. Ovs.]
Og han som har den Hellige Ånd skjelner ikke Guds Ord feil, og han elsker Det; og han elsker
sine Brødre som er hos ham.
§ 12. Men hvordan kan du elske dem som er drapsmenn? Derfor er det mordere der ute, som
de er, fordi de dreper med deres løgner. Dersom disse menneskene er dine brødre, da gjør du
meg lykkelig ved aldri å komme tilbake hit igjen, takk. Gjør meg den tjeneste, fordi, når jeg
finner ut hvem du er, ville du ønske at du hadde reist, hvis dere er her denne formiddag.
Kom an, jeg tøyser ikke. Hør nå. Tro aldri at jeg tøyser, fordi jeg har passert dette stadiet. Jeg
har ingenting å tape. Det er alt sammen publisert. Jeg har enten overgitt eller fordømt min sjel
og min forkynnelse, og det er best at du vet at dersom du tror at jeg er en Herrens tjener og det
som jeg forkynner er rett, har du enten fordømt eller overgitt din sjel til livet på samme vis
som jeg har. Du er på samme kroken. Så ikke tro at du kan sitte på gjerdet og flakse fram og
tilbake, fordi jeg skal fortelle deg; du er allerede fordømt, verre enn noen av oss. Fordi noen i
det minste er kald eller varm, men du er årsaken til at Gud kaster opp. Jeg liker nødvendigvis
ikke å si slike ting, men de må bli sagt, det er nødvendig å si det på en tøff måte, slik at folk
forstår hvor vi står hen.
§ 13. Nå hør etter. Dette er den samme læresetningen som Parousia, av Nærværet, av
Bortrykkelsen. Fordi Kain spottet Abel, han vandret i sine egne lyster, og døde i sin synd. Nå,
la meg fortelle dere noe Broder/Søster. Uten Lys kan ikke Blodet bli anvendt. Jeg bryr meg
ikke hva andre sier, Jesu Kristi Blod kan ikke dekke over utenfor Lyset. Bibelen sier oss:
1 Johs 1:7 Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med
hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. (Lee Vayle sier vantro her
istedenfor synd. Ovs.)
Nå, Broder Branham sier det bestemt, volum 6, nummer 1, side 18, paragraf 1. Jeg har det
skrevet ned her. Når man kommer til lyset stadfester det mannen, dersom lyset er av Gud. Der
er et lys som ikke er av Gud. Lyset som ikke er av Gud er galt skilt ut, mistolket, feilplassert
og ellers utenfor Ordet.
§ 14. Det er mye bedre for en mann å komme med hans egen forståelse, som kunne være
oversanselig eller et slags livssyn, enn å fornekte det totalt. Det er en million ganger bedre for
ham å komme uten denne Boken enn å komme med denne Boken forvrengt, fordi det er der
djevelen er. Djevelen er ikke på utsiden av denne Boken. Djevelen er i denne Boken.
Du sier: ”Hva med guttene der ute?” De er en avlegger fra satans forvrengningsarbeid som
han har gjort med denne Boken, Bibelen. Hadde denne Boken ikke blitt fordreid, da skulle de
som er der ute nå, ikke har vært der. Kommunisme skulle ikke eksistere da eller noe annet.
Kommunisme stammer fra religion. Den stammer fra romanismen, som ble splittet i to grener,
den østlige delen og den vestlige delen. Den østlige grenen gikk til Russland, den gresk
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ortodokse kirke, på grunn av den ortodokse praksis av den Katolske Kirken… Med andre ord,
den var spredt over hele nasjonen. Og på grunn av det korrupte presteskap, selv om de var
gift, reiste folket seg. Du har det samme i Mexico. Det samme skjer der i Syden. Og som
Broder Branham sa: ”Da protestantene i Amerika valgte en romers katolsk president, da sa de
til hele verden: ´´Katolisismen er i orden.´´”
Og folket sa: ”Hvorfor sender dere da misjonærer?” Det hele var ferdig. Du sier: ”Det er ikke
ferdig for Amerika.” Dette er en løgn fra helvete. Det var ferdig da de innsatte John Kennedy,
og han kom inn på grunn av en løgn. Han kom inn gjennom Daley i Chicago i Cook County
(Stor kommune), fordi når hendelen ble dratt over for hver gang en republikaner stemte,
stemte han uten å vite det på en demokrat. Og da det ble bevist, ville han ikke bakke ut, men
da Nixon fortalte en løgn, tvang de ham ut. Her har man demokratene. Og pinsevenner stemte
på demokratene; men republikanere er ikke bedre. Jeg skal være ening med dere, den eneste
stemme jeg interesserer meg for og dette er til å le av og jeg har ikke registret det enda, er å
stemme imot skatt på salg og på inntekt… å avvise det og la regjeringen i Ohio vite at det er
på tide å slutte med det. Og dersom de ikke kaller på en, kommer folket til å kalle på en selv.
Resten av stemmene?… hvem bryr seg om dem? Du sier: ”Det er din lommebok Broder Lee
Vayle?” Det er min lommebok. Du har rett i det. Han som rører min lommebok rører mitt
Øye-eple. I orden.
§ 15. Læren om bortrykkelsen er her også. Om dette er rett, kommer det til å avle hat. Hva var
det som var årsaken til Jesus død? Det faktum at Han var der og ikke anerkjent. Og de sa:
”Nei, Messias er ikke her, men vi dreper denne her som sier at Han er den.” Og de gjorde det.
Så de korsfesten Guds Sønn på nytt for seg selv. Så fortell meg hvordan de klarer å gjøre
dette, hvis der ikke er en nøyaktig parallell til den? Skjønner? I orden? Vi går tilbake til hefte
angående ”Bortrykkelsen.” Og vi blir klar over at Broder Branham her var veldig opptatt med
spottere. Og mens dette var emnet om bortrykkelsen, må du være klar over at alt han sier om
spottere har med dette øyeblikk å gjøre, fordi ethvert Skriftsted er i sakens natur en del av det
eller illustrerer det, og enhver illustrasjon gir en bakgrunn for det på grunn av det faktum at
han har kommet på banen med det.
§ 16. Og han sier her på side 11:
[51]”Astronautene sa, at de ikke så noe til Gud. Der finnes ingenting der oppe. Det var
årsaken at til og med predikanten snudde seg vekk. [Fra Ordet ovs.] De trodde at Gud levde
der oppe et sted i en høyde av ca. 250 km. Utdannelse, visdom fra denne verden forandrer
kirken til en flokk med *hverdagslige mennesker.
[*Profeten bruker ordet ´ragweed´ Dette er en plante som forårsaker allergiske reaksjoner hos
visse mennesker. Jeg har oversatt det med hverdagslige mennesker. Ovs.]
Denne planten, (Ragweed) gir oss høy feber, og er årsaken til at menneskene mister synet, og
det er nøyaktig det som har skjedd.
[52]Utdannelse, utdannelsessystemer, vitenskap, og sivilisasjonen er av djevelen.
Hvordan? Ved å fornekte Guds Ord, fordi det var slik det begynte, langt tilbake i fortiden.
Vitenskap, uten å fornekte Guds Ord er berettiget. Men vitenskapen i seg selv fornekter Gud.
Så la det brenne og alle sammen med det. Du sier: ”Broder Vayle, du er hevngjerrig.” Ikke
vær dum. Skal jeg stå her og være snillere enn Gud? Skal jeg stå her og lovprise djevelen? Du
kommer med en annen tanke. Du får en annen tanke. Dersom jeg er av den sorten, la meg bli
brent, fordi dere kommer bedre fra det uten meg. Det er på tide å være ærlig, Broder/Søster.
Der er for mye hykleri der ute. Der er for mye bløff – religion, bløff – kjærlighet, bløff – ditt
og datt bløff. Men se på dette bløffmakeri. De tør ikke komme ut i lyset i denne skinnhellige
tidsalder. Det begynte der langt tilbake med djevelen. Dette er satans sivilisasjon. Det er hva
Broder Branham sa. Bibelen sier det.
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§ 17. [52] Og vår sivilisasjon som kommer, har ingenting å gjøre med sivilisasjon i det hele
tatt.
Hvorfor elsker du den? Hvorfor ønsker du å bevare den for all evighet? Hvorfor har du
sympati for den? Er det ikke et godt spørsmål? La oss komme til sakens kjerne. Jeg er en av
disse predikanter som ikke går rundt grøten. Hvordan kan vi elske det Gud hater? Der er noe
galt med oss. Vel, du sier: ”Broder Vayle, fakta er at Gud har sagt: ´Jeg skal dømme´” Han
har allerede dømt! Hvems side velger du? Anarki? Ikke fortell meg at Han ikke har dømt
allerede. Jeg skal si deg rett her: det er den mest forferdeligste uttalelse jeg noensinne har hørt
i mitt liv. La noen komme fram og si at dommen ikke er fullbyrdet enda. Det er utlagt her i
Ordet. Kjære meg! Hvorfor har vi Ordet? Jeg vet hva som ligger på folkets sinn. De er fortsatt
ødelagt av politikk. Nasjonalforsamlingen lager lover og setter dem i kraft og de sier: ”Dette
er loven.” Og en gjeng utspekulerte jurister kommer fram og sier: ”Aha! Jeg fant noe, jeg fant
en hull i lovverket, så, nå kan vi få deg ut herfra.” Og det uærlige mafiamedlem kommer til
den sjuskete politiker- til den sjuskete dommer. Ordene er ødelagt/tilintetgjort. Forsøk å gjøre
det med Gud. Forsøk å gjøre det med Ordet.
§ 18. Han sa til Israel: ”Der er en som dømmer dere, Moses.” Dere er allerede blitt dømt. Å
Jerusalem, Jerusalem,” sa Han, ”Jeg ønsket å hjelpe dere, men,” han sa, ”Jeg kalte på dere og
gråt over dere… gjorde alt mulig… sendte profeter til dere. Dere drepte dem. Dere drepte dem
uten videre. Dere kastet dem alle sammen ut. Nå,” han sa: ”En ting står igjen – dommen!”
”Å, Herre, du er alt for snill til å dømme.” Er Han? Hvorfor er folk syk i dag? Vet dere
hvorfor? Hjemsøker foreldrenes synder på barna til den tredje og fjerde generasjon. Dere
plages på grunn av fortiden. Da forsøker du å fortelle meg… Noe er galt et sted,
Broder/Søster. Ja.
§ 19. [52] … Det vil bli en helt annen sivilisasjon. Inn i denne sivilisasjonen og denne
vitenskapens verden som vi har fått… Dess mer vitenskapen, jo mer vitenskapelig vi blir, og
desto lengre kommer vi inn i døden.
Det er sant. Er det ikke fantastisk at vi har piller som dreper bakterier og bi-effekten dreper
deg? Fantastisk! Dette har jeg alltid ønsket meg. Dette er leger. Ja. De gir deg en liten pille for
forkjølelsen, og vet du hva denne pillen gjør med deg? Du går ubekymret over veien rett foran
en bil. Ikke si noe! Jeg gjorde det engang i Florida. Jeg kan ta dere med til den gaten hvor det
skjedde, og jeg så at bilen kom. Hvorfor gjør menneskene det hele tiden? Fordi de tar
medisiner og bi- effekten tar livet av dem. Og der finnes en bi-effekt til et falskt dogme som
døyver deg ned og du ender opp i helvete… inn i døden. Og der står videre:
§ 20. [52]… Dess mer vitenskapelige vi blir, desto lengre kommer vi inn i døden, ting,
dødsfeller og alt er lagt ut for å ta dem. I den nye sivilisasjonen vil der ikke være noen død,
noen sykdom, ingen sorg og ingen pine. Det vil ikke være noe av det der. Derfor må denne
sivilisasjonen bli ødelagt, fordi den er av djevelen.
Broder Branham sa: ”Flammene kommer til å fortære disse …” Hva kaller dere dem? ”Disse
bakterier og ting, mikrobene, bakterier, ødelegge hver eneste en.” Og vet du hva? Det er
vitenskapelig bevist at noen bakterier ikke blir drept uten ild. Ja. De er for motstandsdyktig.
Vet du noe? For mange år siden da de begynte å rote med penicillin på jorden, dette
antibiotikum, det betydde at der skulle komme en tid da jorden ikke klarte å rense seg selv
lenger, fordi disse gode mikrober som den hadde for og drepte disse skadelige mikrober og
slik, eksisterte ikke lenger. De var blitt immun til det. Verden er nødt til å være en korrupt
masse, inntil den infiserte materie faller på jorden. Det skjer nå gjennom aids. Kjære, elskede
homoseksuelle… Vi opphøyer dem. I San Francisco ga vi dem en parade. Vi ga dem en
ordfører som elsket homoer. Aids for å hjelpe, takk Gud. Jeg har ingen medlidenhet. Du sier:
”Broder Vayle, hva om du fikk det?” Jeg skal fortelle deg noe: ”Dersom jeg får det ved
kontakt gjennom noe annet enn mine egne synder, da må de svare til meg på dommens dag
for hva de har gjort mot meg. Å ja. Ikke tro at jeg ikke skal, Broder/Søster. Vi er ikke i
politikken lenger. Vi har med `Så sier Herrens Hellige Ord fra en Hellig Gud å gjøre.´ Tror du
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ikke at jeg er der og dømmer? Du har en feil oppfatning om Lee Vayle. Jeg ønsker å være der.
Ja, jeg ønsker å være der. Jeg ønsker å ta satan gjennom Jesus Kristus. Jeg kan love deg det
Broder/Søster. Hans tid er kort, fordi det åpenbarte Ord til den siste tidsalder er kommet, og
denne gangen er det bortrykkelse. Helt sikkert.
§ 21. Han sier her nå. [§ 52.] Der skal ikke være sykdommer der. Denne sivilisasjonen blir
ødelagt, fordi den er av djevelen.
Her er det. Vi er midt oppe i det. Hvem kom ned, tror dere? Enn om Kongenes konge ikke
kom ned, Broder/Søster, hvordan er det da der oppe hvor vi skal krone Ham Kongenes konge?
Fordi det ikke er Bruden som utgjør Ham. Bruden anerkjenner kun Gud i Hans manifestasjon,
Hans kongelige embete – Profet, Prest, Dommer, Konge, Dalens Lilje, Sharons Rose, Helt og
holdent Kjærlighet, ektemann, brudgommen, Den Store lege, Den Store Taler, Den Store
Alt… Den Store Gud i prakt, som står der utmerket i Sin glans. Gjør Bruden Ham til det? Å
nei, å nei, å nei! Hun gjenkjenner bare dette. Og fordi der er noe i henne som strekker seg ut,
og innrømmer Han denne æren, hun kunne ikke gjøre noe annet.
§ 22. [53] Vi ser i 1. Mosebok, 4 kapittel at det var Kains etterkommere som startet
sivilisasjonen. De bygde byer og landsbyer osv. (Det er riktig.) De bygde musikkinstrumenter
og ble vitenskapsfolk.
Hør etter. Der er ingenting galt med musikk. Djevelen har sitt publikum, og vi har vårt
publikum. Og der finnes ikke noe bedre sang under Guds himmel enn den sang som foregår
på dette stedet. Og dere vet at jeg er stolt av dere for det. Og jeg er stolt av våre to Brødre som
gjør arbeidet her. De er så absolutt fantastisk så langt jeg kan se. Jeg ville ikke bytte dem med
all verdens gull, eller en hvilken som helst gruppe sangledere fra landet vårt enn den vi har
her nå. Og jeg mener det oppriktig, fordi jeg har vært rundt omkring en del, og musikken er av
Gud og den kan være av djevelen også.
§ 23. Akkurat som leger er av Gud og også av djevelen. Problemet er: alt du kan gjøre med
naturen er i Guds favør, men leger gikk ut av sin verden og ut av sin rekkevidde da de begynte
med syntetiske legemidler. Og jeg tror fortsatt at jeg ikke tok feil når jeg sier at DDT var den
første sanne syntetiske substans som ble laget, og fra den tiden av har vi ikke hatt noe annet
enn problemer og økte problemer inntil – vel som sagt – samtlige grønnsaksforhandler har
snart et skilt som sier: ”Vokt dem! Disse grønnsaker kan være helsefarlig.” Fordi pesticid er
brukt på dem.
Hvem har gjort det? Vitenskapen. Du sier: ”Hvordan skal vi bli kvitt disse skadedyr?” Kom
med de gode småkryp: kneler (insekt i underordenen Mantodea. Ovs.)
”Hva med de syke planter?” Bygg opp jordsmonnet. ”Vel, da blir der ikke overskudd,” kan du
si. Vel hva ønsker du, penger eller sykdom? Du er som den karen som sa at han hadde mistet
helsen men hadde fått rikdom. Og deretter mistet han rikdommen for å få helsen tilbake. Han
fikk den aldri tilbake. Legene fikk hans rikdom uten å gi ham hans helse tilbake. Nettopp.
Gud har en balanse i naturen. Menneskene har ødelagt denne balansen. Skjønner?
§ 24. Et barn innførte en av disse enorme sneglene, som han hadde funnet på en av disse
øyene. Jeg antar at de er nesten like stor som en hund. Jeg vet ikke. De veier flere pund eller
noe der omkring. Han kom med den i bukselommen sin. Han ble ikke undersøkt av
landsbruksdepartementet i, hva heter det der de kom inn i landet… De undersøkte ikke den
lille gutten. Vel han ble lei av sneglen sin og han kasten den i hagen hjemme i California. Og
en dag hørte man et desperat skrik: ”Hvor kommer alle disse store sneglene fra? De spiser opp
en hel plante som ingenting.” Det koster nesten en million dollar å utrydde disse sneglene i
dette boligområdet. Og Gud sa: ”Jeg har satt grenser for mennesker og dyr som dere må
holde.”
§ 25. Hva skjer når man ikke overholder Hans Ord? Si meg det. Skjønner? Det er bevist. Det
er tydelig bevist ved manifestering: du kan ikke tøyse med Guds saker og ting. Det er umulig
at du kan narre Gud uten konsekvenser. Kan du da tøyse med Guds Ord? Nei! Fordi alt blir
holdt ved like av Guds Ord. Og når det ikke lenger er Guds Ord… Med andre ord, dersom du
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vanner dine roser med eddikvann, dør de. Derfor, når du vanner menneskene med det feile
Guds Ord, kommer disse menneskene til å dø. Gud vanner med rent vann, det rene Guds Ord.
Det er sikkert. Vi går etter det i dag, det tidlige regn. I orden.
§ 26. [53.] … Det var Kains etterkommere som startet sivilisasjonen. De bygde byer og
landsbyer osv. og musikkinstrumenter og ble vitenskapsfolk. Og folket kom lenger vekk fra
Gud, enda de var religiøse. Men da Sets folk kom frem, begynte de å påkalle Herrens navn.
Husk nå, at Bruden taler til hverandre, og de tenker på Herrens Navn. Hva er nå Herrens
Navn? Herrens Navn er ´Jesus.` Og den eneste arven Jesus fikk av Hans Fader var, Hans
Navn. Skjønner? Som er vårt i dag.
[54] Jeg er ikke kommet hit for å såre noen eller si noe om en menighet. Hvis du som er her
inne hører til denne menigheten, skal du vite at jeg sier ikke dette for å såre deg, for der er
likeså mange gode mennesker der, som i hvilken som helst annen menighet. Men forrige uke
leste jeg i Shreveport om at den katolske kirken kom med en erklæring. Vi ser nå hvorledes
alle kommer sammen i det store økumeniske råd (Felleskirkelige råd. Ovs.)osv. og oppfyller
nøyaktig det som Bibelen sier de vil komme til å gjøre.
§ 27. Hva er nå emnet? Bortrykkelsen. Mens nå bortrykkelsen er i gang, kommer en Brud
sammen. Stemmer det? La oss finne det ut. 2 Tess 2:1:
1 Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham:
1 Tess 4:16:
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.
Nå, dette sier dere, at der er en samling. OK? De samler sammen, det store kirkeråd som
kommer sammen, og de går imot Bruden. Skjønner? Legg nå merke til hva som skjer, det er
atskillelse; og det øker og øker.
§ 28. Nå fikk du ikke tak i det. Du trodde det, men du forstod bare en del av det. La meg gå
noe dypere inn i det. OK. I Matt. 24 heter åtselet ´ptoma` på gresk, som igjen betyr ptomaine
som igjen betyr likgift på norsk. I Matt. 24:40,41 står:
40 Da skal to menn være ute på marken, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.
41 To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.
Det er Ordet som atskiller. I Lukas 17 er ordet åtselet ´soma*` på gresk, som igjen betyr
´helse` - Rettferdighetens Sønn som reiser seg med helbredelse under Sine vinger. Vi blir
samlet til bortrykkelsen. Det er i Lukas: én blir tatt og én blir latt tilbake.
{* Legemet av menn eller dyr. 1a) En død legemet eller lik. 1b) Et levende legeme av dyr. 2)
legemet av planter og stjerner (himmel legemer.) 3) er brukt i forbindelse med store eller
mindre store antall mennesker som er tett forent i et samfunn, eller familie, en sosial, etnisk,
mystisk legeme. 3a) slik som i det Nye Testament av Menigheten. 4) det som gir skygge, men
er atskilt fra selve skyggen.
(Tatt fra strongs numbers. Ovs.) }
Så det blir færre og færre av dem som har Ordet. Det er derfor vi har splittelse iblant oss. Og
jeg skal si dere noe, og jeg har sagt det før, og jeg skammer meg ikke over det: Jeg er redd for
hva jeg forkynner og det for én grunn: det er for mange mennesker som begynner å tro det.
Jeg har bare et håp, at de ikke tror det på samme måte som jeg gjør det. Du sier: ”Broder
Vayle, du er meget rå.” Jeg er en rå person, takk skal du har. Ingen problemer med det. Jeg er
rett og slett enig med deg. Jeg er ikke dømmesyk. Jeg er ikke temperamentsfull. Jeg forsøker å
være så nøye med Ordet som jeg bare kan.
29. Hvor mange forstår bortrykkelsen? Og det er en sann åpenbaring. Det er disse (med
åpenbaringen. Ovs.) Som er med. Og profeten sa: ”De er meget, meget få.” Jeg tror at jeg
lærer rett. Jeg ville ha funnet på noe annet om jeg ikke gjorde det. Men jeg er overbevist om
det jeg lærer, ellers ville jeg ikke undervise. Jeg tviler ikke på det jeg sier, over det jeg tror og
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det jeg underviser. Jeg tror det jeg underviser. Jeg gjør mitt ytterste for å uttrykke meg i et
språk som fører frem til dere. Men jeg er nødt til å innrømme, som dere ville erkjenne, at mine
ord kan har en annen betydning for meg enn det har for dere. Og deres ord til meg kan ha en
annen betydning for meg enn det har for dere. Vi begge er derfor meget, meget rettferdige og
ærlige. Det er absolutt sant. Men noen må ha rett.
§ 30. Hør nå etter, Broder Branham sa: ”Åtselet var den ferske maten av Ordet, der hvor
Ørnene går til; og det andre er, den råtne maten som er fullt av makk, der hvor kråkene går
til.” Han sa også… Og du vet, jeg har føyd til det og jeg er ikke redd å føye til det som
profeten har sagt, fordi jeg kan bevise at jeg har rett når jeg sier det. Broder Branham sa: ”En
due eter ikke kråkemat, men en kråke eter due mat,” og jeg tilføyde: ”Ja, inntil han får lukten
av noe han virkelig liker, det som er kråkemat, da går han dit.” Og Broder Branham sa: ”Duen
og kråken, sitter og sover på samme gren” Jeg har ´Noahs` ark, som bevis, fordi duen kom
tilbake, og kråken likte lukten. Der fantes ikke råttent kjøtt om bord i arken, antar jeg, skjønt
de drepte noe som offer. Han kunne ha fått noe av det, for å fylle opp sin lille mage; men
kanskje var der ikke noe igjen på den tiden da arken landet, der var ikke noe igjen om bord
som han kunne tygge på. Og duen gikk ut og kunne ikke spise kråkemat, men kråken kunne
spise sin kråkemat. Og han kom ikke tilbake mer for å spise due mat, fordi han hadde fått
lukten på sin kråkemat. Nå, dette er min forståelse av Skriften. Om jeg tar feil, vel da tar jeg
feil. Jeg er faktisk ikke bekymret for det, fordi jeg vet at jeg har rett. Dere vet det like godt
som jeg Broder/Søster. Svinet vender tilbake til sin søle dam og hunden til sitt oppkast. Nå,
kom igjen. Ok.
§ 31. [54]. Vi ser nå hvorledes alle kommer sammen i det store økumeniske råd
(Felleskirkelige råd. Ovs.)osv. og oppfyller nøyaktig det som Bibelen sier de vil komme til å
gjøre.
Han snakker om bortrykkelsen. Så, du ser at de som tror bortrykkelsen blir stadig mindre. Du
sier: ”Broder Vayle, vet du at det er sant?” Å, kom igjen, skatt. Hør etter, jeg får høre det hele
tiden, fordi jeg er målet for alle pilene. Tror dere at jeg har deres vannsenger som mål? Du vet
aldri… Deres vannsenger er trygg… Bare be for meg; det er alt. Se nå. Jeg får denne kritikken
hele tiden. Og den store kritikken er dette: ”Å Se, vi tror på Nærværet. Det er disse andre ting
som følger med. Å, vi tror Nærværet, men se på deres forferdelige ånd.” Broder/Søster, hør
etter. Unnskyld språket mitt, kjære, søte, små gutter og jenter rundt omkring her. Jeg kom ut
av et horehus; protestantene. Jeg ønsker ikke å gå tilbake. Om jeg blir nødt til å gå tilbake til
horehuset når jeg har prediket kyskhet hele mitt liv og har trodd på det, da er der noe galt et
sted. Med andre ord, er jeg nødt til å slå meg til ro med den tanken, at min hengivenhet som
Kristus ønsker, skal bli å assosiere meg med og å ha fellesskap med prostituerte og hunder,
som er mannlige prostituerte? Jeg slutter med alt sammen. Jeg klarer det bare ikke. Vi stenger
døren, om ikke dere ønsker dere en annen predikant. Låser bare døren og går. Om dette er
Hans kjærlighet, da har jeg aldri hatt det, og jeg vil aldri ha det; og jeg ønsker det ikke, fordi
vi forutsetter å ha en åndelig kjærlighetsaffære med Kristus; omfavnelsen, kysset og
insemineringen. Og han som har forent seg med skjøgen er ett med skjøgen. Jeg ønsker ikke å
leke Kirsten giftekniv med de som ikke er mine Brødre. Ikke tale om.
§ 32. [55]… Nå ser vi at de sier: ”Å, Bibelen, noen protestanter ønsker å holde seg til denne
Bibelen. Katolikkene og uten tvil noen protestanter som sa: ”Hvorfor, Bibelen er ikke noe
annet enn en bok, en historie om kirken, og det kom så sent som for 250 år siden på trykk. Det
har alltid vært kirken.”
Han sa: ”Det var kirken, ikke Bibelen.” Ser du, det er hva de sa. Nå kommer jeg til å si dere
Brødre/Søstere noe; Dette er Romersk Katolsk. Men hva tror du om Protestantene som ønsker
at Bibelen skal mene det samme som den kristne trosbekjennelsen sier. Ingen forskjell. Se,
Brødre/ Søstere. Dere går til torget og dere ser et råttent eple. Dere stopper med en gang og
sier… Jeg sier det ikke, jeg sa nesten noe, men jeg vil ikke si noe fordi det smeller, det er ikke
bra. Så, jeg ønsker å si dette som var i mine tanker først; dere går til torget, og dere ser det
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råtne eplet, da stopper dere ikke og sier: ”Tror du at det var en nattsommerfugl som la et egg
som var årsaken til den mørke flekken som igjen var årsaken til at det råtnet? Tror du at det
var årsaken? Eller tror du at det var en makk fra innsiden? Å, kanskje ikke… Det var
muligens den sure nedbøren” Du sier bare: ”Råttent.” Og det er nok. Og hva så? Begge kirker
er like. Det var kirken, ikke Bibelen. Bibelen er bare historie. For en utspekulert løgn det er.
Skjønner? Hvor kom den fra? Dersom det er råttent, er det råttent. Skjønner? Broder Branham
sa: ”… Vi har hatt Bibelen i mer enn tre tusen år. De sa: ”Vi har bare hatt den i 250 år.”
Skjønner? Det Gamle Testamentet er blitt skrevet mange hundre år før Kristi fødsel. Det er
bare en utspekulert sak fra satan.”
§ 33. Nå:
[57] Og vi oppdager… Legg merke til bortrykkelsen… Skjønner? Han snakker om
bortrykkelsen… I disse dager da vi ser hvordan folk spotter og gjør narr av Bibelen og
forsøker å skyve Det fra seg oppdager vi…
Stopp nå! Stopp nå! De skyver ikke denne Bibel fra seg. For første gang ønsker katolikkene at
alle skal lese den. Til og med Cushing sa: ”Gå og hør på Billy Graham, og dere kommer
tilbake som bedre katolikker. Har du hørt sånt snakk! Og Broder Billy Graham stod der og ble
hedret av Cushing. Til og med navnet er lumsk, *´Cushy Cushing.`
*(Cushy betyr: (hverdagslig) lett, bekvem, behagelig, makelig, lat manns – Ovs.)
På lik linje med den skitten protestant; ´Salem Bland.` Den mest råtne protestant fra 1940
tallet var Salem Bland og nå Cushy Cushing. Og Billy Graham står der og sier og sier: ”Vi
prediker samme evangelium som dere gjør.” Jeg gjør ikke narr av dere. Jeg har bildet og
sitatet hjemme. Det er Billy Graham og den protestantiske kirke.
Nå, hør etter. De presser ikke Bibelen ut. Det er Bibelens bortrykkelsen, Ropet! Det åpenbarte
Ord for denne tid, ikke Luther, ikke Wesley, ikke Moses. Dette Ord. Forstår dere hvorfor
dette er bortrykkelsens Budskapet?, at dette er emnet? Dersom dere ikke har disse ting i
bakhodet, leser dere bortrykkelsen et dusin ganger, femten ganger, tjue ganger, ikke alt for
mange ganger, og det vil gå i surr for deg. Og du sier da: ”Var det ikke en fin tale?” Hva var
fint? Vel, ærlig sagt, jeg vet ikke. Men jeg likte den. Når du siterer fra den, hva siterer du da?
Bortrykkelsen! Ropet! Røsten! Basunen! Skjønner. OK.
§ 34. Gud er nødt til å dømme Sannheten av noe. Å, her er det. Bare et sekund. Jeg har
Strong’s Konkordans her. Strong var en teolog, men jeg skal si dere noe: Strong var bare én
teolog av tusen. Hvilken teolog siterer du fra? Ordet teolog er et dårlig ord for noen av mine
embetsbrødre, dersom jeg kan nedverdige meg selv så lavt som bare å si det. De vet ikke
engang hva teologi er for noe. Teo betyr Gud og logi kommer fra Logos som betyr Ord. Så
det betyr Guds Ord. Ordet teolog er et meget bra ord, forutsatt at du er en uforfalsket teolog,
men det er ikke disse. Jeg nekter å klassifisere meg med de teologene der ute i verden, men
jeg har ingen problemer med å klassifisere meg med de teologer som holder seg til Guds Ord,
fordi jeg håndterer Guds Ord, og jeg villeder ikke. Og min forkynnelse fordømmer meg selv
på lik linje med alle de andre; fordi om jeg tar feil, og jeg innrømmer det åpent, da er jeg ute i
dårligere vær enn noen av dere, fordi dere lyttet på meg, og dere stoler på meg. Det er
grunnen.
§ 35. Nå, det står her i § [56] … Han må dømme kirken ved noe.
Og Han snakker om bortrykkelsen. Du sier: ”Hvorfor?” Jeg sa det nettopp. Der er en
atskillelse. Der er en sammenslutning av denne gruppen, og der er en sammenslutning av den
gruppen og i vår gruppe. Vi er splittet i minst femti forskjellige grupper, fordi nesten hver
eneste pastor har sin egen gruppe som ikke vil samarbeide med den andre karen. Og hvor
mange lærere er der som løper rundt som skulle ha blitt hjemme, som jeg blir hjemme nå? Så,
dersom noen ønsker seg en posisjon, da må dere rekvirere den. Og dersom de er dumme nok
til å beordre posisjonen, da tar du hele ansvaret, det er din uflaks. De eneste mennesker jeg er
ansvarlig for sitter her, det eneste stedet, fordi dere kommer her. Jeg er ikke ansvarlig for noe
andre. Det er din uflaks. Jeg sa ikke: ”Hei, jeg forkynner, ønsker du å høre på lydbåndene?
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Jeg skal sende dem til deg?” På ingen måte. Når folkene får ferske lydband, sier jeg: ”Dersom
du ikke liker dem, send dem tilbake med engang.” Uten omkostninger. Dersom du ønsker å
prøve dem, kan du beholde dem, ødelegge dem, ingen ber deg om å tro. Dette er hva jeg tror.
Dere har friheten til å tro noe annet, og det kan dere.
§ 36. Nå, jeg sa: ”Hva dømmer du med?” Jeg skal stille deg et spørsmål? : Hvorfor forlot vi
organisasjonene? Fordi vi hadde noe å dømme med. Vi sa: ”Hæ! , det må være feil! Hva er alt
dette snakket om ´tre guder` når Bibelen sier: ”Én Gud, én Gud, én Gud.” Så, hvordan kan du
si tre guder når Han sa én Gud? Du må ligge lavt i terrenget inntil Han svarer deg. Du lager
ikke din egen teologi. De treenighets folk gjorde det. Gud kan på ingen måte bli født. Gud kan
ikke bli skapt. Og likevel gjør de Jesus Kristus fullstendig i ett med Gud på en måte at der er
to guder og en tredje. Om jeg ikke hadde noen annen utvei, kunne jeg har kommet på tanken
at der kunne være to, men tre er helt umulig. Jeg er sikkert på det. Og hvorfor skal jeg går inn
for to, når Han sier én: ”Der er én.” Da er der noe galt med mine tanker. Så, det er best at jeg
kommer på linje med hans tanker, og hva Han gjør i sitt embete for
manifestasjonen/åpenbaringen skaper ikke en annen Gud, men er bare en
åpenbaring/manifestasjon og et arbeide av den Allmektige Gud, som var i et embete. Således
kom Faderen ned og bodde i Sønnen, som var begynnelsen av skapelsen; fordi det var det
første Gud gjorde, langt, langt tilbake, for å få Ham til å være der som forløser; fordi Han var
først og fremst en Forløser.
37. Nå sa han:
[56] … Der må være noe å dømme etter. Han kan ikke dømme. De kan ikke komme ned i gata
og arrestere meg og si at jeg holder 50 km. per time i 30 km. sone uten at der finnes noe der
som viser at jeg ikke har lov til å kjøre fortere enn 30 km. det må være der. Gud skal dømme
kirken og folket en dag. Vi vet det. Der kommer en dom. Husk nå… ”Det er presisert i
bortrykkelsen,” det er hva han sier. Skjønner?
La os fortsette å lese: Vi vet at der kommer en dom. Hvis Han skal dømme ved den katolske
kirke, hvilken katolsk kirke? Hvis Han skal dømme ved metodistene, så er baptistene fortapt.
Hvis Han skal dømme ved oneness, så er twoness fortapt. (forskjellige sekter. Ovs.) Hva skal
Han dømme ved? Han sa: ”Han skulle dømme ved Kristus,” og Kristus er Ordet. Således er
det Guds Ord som Gud skal dømme, så det er Guds Ord som Gud skal dømme.
{ I hefte bortrykkelsen står det annerledes. Her står: ”Således er det Guds Ord som Gud vil
dømme ved.” I det originale amerikanske hefte står det slik; So it's the Word of God that God
will judge. Som oversatt betyr: ”Således er det Guds Ord som Gud skal dømme.” Ovs.}
Med andre Ord, Han dømmer oss rett her etter dette Ordet og vår reaksjon overfor Ordet.
Således ser du, Han har en standard. Standarden og alt er der.
I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet ble kjød og bodde iblant oss… Den
samme, i går i dag og for evig tid.
Så, han forteller oss her at vi er rett tilbake i begynnelsen; Ordet. Og dette er selvfølgelig det
tredje draget, som er Ordet. OK.
§ 38. Og det åpenbarte Ord som er tilbake her iblant oss, og oppfyller Ham selv. Det var i
kjøtt den gangen; i dag er det Ordet. Det gjør ikke noe, kjøtt eller Ildstøtten. Det er den samme
Én. Nå, siden Han er tilstede hos dere; overleverer Ordet, fått Sin Egen profet, stadfester Sitt
Eget Ord, da fortsetter dommen ut ifra bortrykkelsen. Hør etter nå. Forstå det jeg sier, der
kunne ikke være en stor trengsel og en jord renset ved ild uten en bortrykkelsen. Og en del av
bortrykkelsen er det bydende Rop, som er Ordet. Skjønner? Så her er det. Du har profeten. Du
har dommeren. Og så snart Han går herfra, blir Han den hele og fulle Fullbyrder av dette
Ordet som bringer dommen på denne jord. I mellomtiden fortsetter atskillelsen og dommen er
på jorden og utbasunerer det som kommer: [57] Og nå ser vi i våre dager at de forsøker å sette
Bibelen til side. Hvilken Bibel? Denne? Nei, åpenbaringen av DEN. Sannheten i DEN. Og
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hvor kom Sannheten? I bortrykkelsens første del: Det bydende Rop. La oss gå linjen tilbake
og se, fordi jeg lurer dere ikke; vi går alle gjennom hele Skriften her og viser dere, selv om det
høres ut som om Broder Branham ikke sier det slik som jeg sier det, men vi skal vise dere at
han sier det slik allikevel.
§ 39. [57] … De forsøker å sette Bibelen til side og aksepterer kirken (istedenfor – å ta kirken)
De vil ikke ha Bibelen, det er kirken, de vil ikke ha Det, for da kan de bare lage hvilken som
helst trosbekjennelse og den slags som de vil og gå frem etter det.
Hør etter: Som Han vandrer i Lyset, vandrer dere. Hva er Lyset i dag? Ikke Luther, ikke
Wesley, ikke Pinsen. Elias! OK. Hva med ham? Han er det Bydende Rops budbærer. ”For
Herren Selv skal komme ned med et bydende Rop,” og det blir ikke sagt at stemmen er av
Han som er kommet ned. Og William Branham sa: ”Jeg var bare en røst, og det imot min
bedre viten. Dette er ikke mitt Ord. Det er Hans Ord, som er helt og holdent stadfestet, og til
og med et vitenskapelig kamera tok et bilde.” Når de derfor gjør bortrykkelsen til en
trosbekjennelse, som de gjør ved å benekte Ropet, fordi… Se her Broder/Søster. Du kan ikke
gjøre en ting med oppstandelsen; du kan ikke gjøre en ting med bortrykkelsen. Der er bare en
ting du kan gjøre noe med, det er Ordet, fordi det er bestandig gjort noe med Det. Når en
åpenbaring kommer, forvrenger satan den. Og når den er blitt forvrengt, er den borte. Nå,
denne ene gangen når satan ikke Bruden. Hun vil bli tatt opp før han når Henne.
§ 40. [58] Hvorfor, da jeg talte i Shreveport forrige kvelden om dette – nattverden da de
drepte offerlammet, og at der ikke skulle være noen surdeig iblant dem hele uken. Ingen
surdeig, ingen surnet brød. Alt måtte være usyret. Dette representerte de Syv Menighetstider
som vi har i bokform her.
Det er riktig. De hadde akkurat det de trengte, men de trengte ikke en bortrykkelse. Alt de
ønsket var noe til å få dem ut av jorden. Det er bra. Alt de trengte var noen som fikk dem ut
av Egypt. Men stopp nå. Amorittenes beger var ikke fullt. Hvordan kommer der en
bortrykkelsen hvis ikke begeret til Amorittene er fullt. Organisasjon er fullstendig over og ut?
Skjønner? Som Broder Branham sa: ”Endetiden basert på Sodomas og Gomorras tilstand
skulle ikke være nok, dersom jeg skulle tale. Nei. Samtlige tegn må være tilstede.” Hvordan
skal du tale om en bortrykkelse? Hvordan skal du tale om oppfyllelse av ´han som er
rettferdig, forblir rettferdig` helt til du taler om ´han som er uren forblir uren`? Skjønner? Alle
tegn må være tilstede. Tegnene var ikke tilstede ennå, men de kommer meget fort. Hvordan
kan du snakke om noe som helst inntil Israel er tilbake igjen i sitt hjemland? Du kan ikke.
Tegnene må være tilstede. Derfor var der ingen tegn før i endetiden. De hadde nok olje og vin
(Skjønner?) til å få dem igjennom. Men det virker ikke i endetiden. Du er nødt til å ha alt
sammen av Det.
§ 41. Ap. Gjerninger 3:21 ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir
gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av.
Hvilke ´alle ting`?
Å! Det var i Moses sin tid. Kom’ an din hykler. Det var ikke i Moses sine dager. Dette ´alle
ting´ er for denne tiden. Ikke den tiden der. Vi lever ikke i den tid. Jeg lever ikke engang i
pinsen. Kjære meg, det var for to tusen år siden. Hvorfor skulle jeg gå tilbake dit? Paulus
hadde ikke Ordet for denne tid. Han hadde Det aldri. Korset var gitt ham. Korsets Kraft har
vart i seks massive tidsaldere og går videre i den syvende, men Oppstandelsens kraften har
aldri vært åpenbart. Jeg snakker ikke om beviset til oppstandelsen. Jeg taler om selve Kraften.
Dette er i denne time. Paulus hadde det aldri. Han sa: ”Jeg ønsker den. Jeg ønsker å komme
meg vekk fra de døde, og la resten være der, mens jeg kommer meg vekk.” Du sier: ”Å,
Paulus?… Du er ikke snill nå, ved å si det.” Han sa: ”Men jeg gjør. Jeg tilhører ikke satans
flokk og de urene ting. Ser du? Hvis jeg var uren, ønsket jeg å forbli der med resten og har
den søte korrupte kjærligheten.” Du kjenner denne karakterløse typen som sier: ”Jeg ønsker å
gifte meg med deg, helt til jeg kommer i seng med deg. Da står du alene.” Befruktet med
helvetes sæd. Tro ikke at du våkner opp i hans blomsterseng av velvære, Broder/Søster, når
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du har befruktet deg selv med djevelen? Hvordan fikk du det til? Bare ved å forkludre Hans
Ord. Forstå du? Jeg lurer dere ikke. Jeg lyger ikke til dere. Nå, han sa:
§ 42. [58] … Der var ingen surdeig blandet med det. Ikke noe blandet med det, men lite grann
kom gjennom og det var nok. Og vi har blandet trosbekjennelse og kirkesamfunn og alt annet
med Ordet og fortsatt forsøker å kalle det for Ordet. Ingen surdeig skal der være i hele disse
syv dager.
Nå, han sa: ”Der var surdeig i bortrykkelsens lære.”
Du sier: ”Han sa ikke det.”
Men han sa det, fordi han sa: ”Du venter på det.”
Og der var en bortrykkelsens lære. Delvis var den riktig, på lik linje med alt annet. Men når en
del er rett, er resten feil.
Nå: ”Forsøker å kalle det for Ordet.” Og han sa: ”Og fortsatt forsøker å kalle det for Ordet.”
Og han sa: ”Og fortsatt forsøker å kalle det for Ordet.” - rett i ansiktet på det bydende Rop!
Så, der finnes ingen Ord om Bortrykkelsen, enn det som han forkynte. Dette er tidsalderen at
du ikke kan føye til eller trekke fra. Så, hele Ordet er tilstede.
[58] … Der skal ikke være noe syrnet i alle disse syv dager. Og selv om det spises i dag,
forsøk ikke å holde det til i morgen, brenn det med ild før soloppgang, fordi der er et nytt
budskap som kommer fram, noe nytt.
§ 43. Nå. Folk kan tro: ”Vel, Broder Branham sier at der kommer et nytt budskap i framtiden,
ja, etter dette.” La oss gå til side 32, paragraf 130. Nå sa han:
Tre ting skjedde: Et rop, en røst og en basun må skje før Jesus kommer til syne. Det betyr rett
synlig foran deg. Nå, et rop. Det er Jesus som gjør alle disse tre ting idet Han kommer - Han
kommer – Han kommer - Han kommer ned. [Han kommer som blir sagt 3 ganger, er utelatt i
den norske oversettelsen av bortrykkelsen. Ovs.]
Han sier, Han kommer tre ganger. Da sier han det for fjerde gang; fire er utfrielse. Han gjør
tre ting, da gjør Han… Det hele er over. Fra da av er det bare Gud. Et rop. Hva er et rop? Det
er et budskap som først bringer fram det Levende Livets Brød, som bringer fram Bruden. Vel,
kom an. Hvilken dag snakker han om? Denne dag. Ved enden av Laodikeas tidsalder må en
budbærer står fram med et friskt budskap. For å frambringe hva? En levende Brud. Alle som
var Brud måtte dø. Ordet i den tid hadde ikke dette i seg som kunne føre henne over vannet
fra elven som strømmer fra Østens port fra Esekiels tempel. For det første hadde de vannet til
ankelen; Luther. Vannet til kneet; Wesley. Vannet til hoftene; Pinsen. Og nå vannet som
bærer oss over, (skjønner?) som bringer fram noe nytt nå. Hva for noe nytt? Vel, kom an. La
oss finne ut om denne nye saken. Er gamle John her?… Han blir fullstendig henrykket når han
leser i 1. Johannes bok angående Nærværet og alt disse herlige saker han snakker om.
Legg merke til hva han sier i 1 Joh. 3:2.
Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart (eller kommet til eksistens) hva
vi skal bli!(Der kommer noe nytt. Hva er denne nye saken?) Vi vet at når han åpenbares, da
skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er.
Budskapet bringer fram et folk som er forandret. Vel, det er hva Han sier. Jeg vet ikke hva
folk vil. Nå:
§ 44. [59] Skjønner, forsøker å utsette det til senere. La meg bare vise dere hva jeg snakker
om. Skjønner?
Dette var pinsens falske doktrine han snakker om.
Dette har vært kirkens holdning. En vekkelse bryter ut, og før man vet ordet av det, lager de
en organisasjon av det innen tre år. Sekten starter en organisasjon. Men har du lagt merke til
at dette har faret (over landet/verden. Ovs.) i mer en tye år nå,
Siden 1946, da engelen bemyndiget ham, var kunngjørelsen bokstavelig av Budskapet, og
som var tiden til å bringe helbredelsens gave til hele denne verden. Fordi da han forkynte,
begynte han alltid å lære om hva som tilslutt skulle bli det absolutte stadfestede, rene Ord fra
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den Allmektige Gud for denne tid, denne timen som skulle frambringe en levende Brud, som
ikke kommer til å død.
Og der er ikke blitt dannet en organisasjon. Det vil heller ikke skje! Dette er enden.
Hvem trenger et annet budskap, dersom dette er enden? Så, han snakker ikke om noe som
kommer i framtiden. Han snakker om tiden da pinsen må vike, slik som den katolske kirke
måtte vike for Luther, Luther måtte vike for Wesley, Wesley for pinsen og nå pinsen for dette.
Livet i den katolske kirke sluknet. Det gikk til Lutheranerne, tro meg eller ikke, i
begynnelsen. Så gikk det til Wesley, videre gikk det til pinsen, og nå er Livet med oss. Det er
det samme liv; men hva slags liv er det? Ikke livet som var der tilbake i tiden… Kom an! Det
er et legeme som blir formet. Det er det samme livet, men livet som former brystkasse former
halsen, fordi det går oppover. Og det samme livet, som har formet en perfekt Ny Testamentlig
Brud med ham som Hode over både Gammel og Ny, vil kommer ned her i fysisk form.
§ 45. [59] Dette er enden. Hveten er kommet tilbake til hveten;
Kristus til Kristus. Skjønner. Før Han ble til Kjød, var Han Ånd.
Hveten er kommet tilbake til (Eller; er blitt lik) såkornet igjen. Skolmen er trukket vekk.
Nå er dette oss. Verdens skal bli trukket vekk fra det sanne Ord. Skallet av den menneskelige
delen blir trukket vekk fra den sanne menneskelige del… Og hveten må ligge ute i solen for å
modnes. Vel, dersom Han ikke er her, hvordan kan du da ligge der (og sole deg. Ovs.)
Skjønner? Hva er solen? Det er Lyset. Nå, omtrent 19 år og 7 måneder gikk da Broder
Branham talte og kom med det i 1946 til 1965, da han talte det siste budskap, som i mine øyne
var de Syv Segl åpenbart til publikum – Hans Komme. Og husk, han sa Åpenbaringen 10:1-7
var det Syvende Segl. Og han sa: ”Åpenbaringen 10:7 var her samtidlig med Åpenbaringen
10:1.” Det ble publisert på en trefoldig måte: Ropet, Røsten, Basunen; og Gud åpenbarer Sitt
Ord ved å manifestere Det. Nå sa profeten det og ikke jeg. Jeg holder dere til Ordet og jeg
holder også profeten til Ordet. Jeg vil ha profeten til å komme tilbake og si: ”Vel Broder
Vayle, jeg mente ikke alt sammen.” Vel, jeg ville si da: ”Hva mente du da?” Du blir gift og du
er ikke fullt ut hustru? Da kan du falle død om for meg! Hun må bli sparket ut, og han må få
seg en ny hustru. Er du ikke mannen hele tiden? Hun må sparke deg ut og få seg en ny mann,
pare en gjeng hunder, det er alt. Ikke får/lam. Vel kom an! Ordet er Ordet. Hva kan jeg gjøre?
Tro 90 %.. Tror 100 %, inntil noen plutselig sier: ”Hei! Jeg mente det ikke fullt ut.” Vel, dere
ønsker at jeg skal tro alt sammen, da må jeg holde meg til noe. Jeg er ikke meget smart, og jeg
er ikke en profet. Dersom du tar en profet for å forstå en profet, da dømmer du en profet, glem
det. Apostel Paulus sa: ”Det er ikke nødvendig å være en profet, vær bare fylt med den hellige
Ånd, da forstår du hva profeten virkelig sier.” Da har vi ikke noe stort problem.
§ 46. [60] Er det ikke merkelig med den store mørkelegging på østkysten for ikke så lenge
siden. De kunne ikke forstå det. Texas ble forrige uke mørkelagt. De kan ikke forstå det.
Skjønner dere ikke at det er et tegn? Nå, dette var bra for den gangen, men det er ikke bra mer
nå. Vet du hvorfor? Fordi vi har Ordet. Jeg trenger ikke et noe som helst tegn lenger. Dette
kunne være et tegn i hans dager, fordi han kunne fortelle dere om det var et tegn. Nå har disse
forskrullete idioter som ser inn i kjøleskapet og sier: ”Der er ikke lys i kjøleskapet, dette er et
tegn” Selvfølgelig er det et tegn! Pæren er ødelagt eller kjøleskapet er ikke i kontakten, din
idiot. De gjør så mye ut av det, og så sier de at de tror Budskapet. Hvilken Budskap? Jeg skal
si deg hva slags tegn jeg ser når der ikke er lys: jeg ser et "dollartegn". Jeg blir splitter pine
gal og sier: ”Kjøleskapet er ødelagt.” Og da tenker jeg: ”Vel det er ikke så galt… Kanskje kan
Bill Miller komme og fikse den,” fordi han er meget flink til slikt. Han har fikset kjøleskapet
for meg før. Jeg klarer ikke å fikse hans klokke, men han kan reparere kjøleskapet mitt. En
gang reparerte han til og med mikrobølgeovnen min. Disse ”dollartegn” som jeg da ser blir
ikke så verst.
§ 47. [60] De kunne ikke forstå det. Skjønner dere ikke at det er et tegn? Vet dere ikke at
nasjonene bryter sammen? Israel er i sitt hjemland, og disse tegn viser at vi står ved enden!
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Vet dere ikke at det er tegn at samtidig med at det kommer en mørklegging, sier profeten: ”at
det skal bli Lys ved kveldstid.”
Med andre ord, når man ser denne mørkelegging, vet du at det vekker oppsikt over hele
verden, man vet at det er noe som foregår. Skjønner? Fordi det ikke er på et lysnett. Skjønner?
De vil ha det på et lysnett. Dette ville være deilig, dersom lysnettet virkelig brøt sammen. Det
er i orden hva de enn gjør. Men først her i Østen og da i Texas, viser at noe foregår, fordi
dette ikke er tilfeldig; ser dere?
§ 48. Nå, Bibelen sier at der skulle være lys ved aftens tid. Hva slags lys? Hva Han er i denne
tiden. Det er det. Fordi du må vandre i det samme Lyset Han er i. Hva slags Lys er Han i? I
Menneskesønnens. Nå sa Broder Branham: ”Du er nødt til å gå tilbake til Gud.” Det korrekte
svar. Menneskene tror: ”Vel, jeg må tenke på noe.” Nei, det må du ikke, fordi han snakket om
denne tid: Menneskesønnen, Guds Sønn, Davids Sønn; men det er ikke på denne måten. Det
er Menneske- sønnen, Guds Sønn, Menneskesønnen og så Davids Sønn; fordi der er en
gjentakelse. Hvis du nå ikke gir det tilbake, har du ikke klart deg. Du sier: ”Vel, Gud leker.”
Nei Gud leker ikke. Menighetene leker. Skjønner, de tror at de har klart å finne ut av det. Det
har de ikke. Ikke når en profet er tilstede. De klarer seg inntil den tid, men på ingen måte etter
den tid. Skjønner? Dette er Herrens dag som kommer fram til avsluttende hendelse, og
samtlige, fordi den avsluttende hendelse har… Finalen har ikke kommet: ”Å, ilden har ikke
falt ned enda. Å, vel, det er bra. Vi har det veldig bra… fint. Har det bare bra.” Og Peter sa:
”Stopp nå,” han sa: ”Dette er latterlig.” ”Hvorfor?” Han sa: ”Du er akkurat som disse
spottere,” han sa: ”ved å si at ingenting har forandret seg. Men, tingene har forandret seg, og
det er best at du blir klar over disse forandringer.” Broder Branham sa: ”Vi har rundet et
hjørne.” Han sa: ”Det er kun en profet som kan gjøre det.” Han sa: ”Ikke forsøk å gjøre det.”
§ 49. Nå: [61] Paven kom nylig over her. Husk hvorledes Herren den dagen der i Tabernaklet
viste nøyaktig hvor og hvorledes menighetstidene skulle bli, dere har vel fått lydbåndene, jeg
går ut fra at alle mottar dem. Jeg tegnet dem opp på tavla der, menighetstidene som dere kan
se opptegnet her i boka, og hvordan den Hellige Ånd kom ned i en stor Ildstøtte og gikk rett
ned til veggen der bak og tegnet dem opp Selv, mens tre til fire hundre mennesker satt og så
på. Dette var Guds svar. Stadfester det som Broder Branham sa var sant, fordi Seglene
kommer ut fra disse tidsaldrene. Da er Seglene stadfestet, fordi kan vel noe urent komme ut
av noe som er rent? Skjønner? Noe urent kan ikke komme ut av noe som er rent. Og ut av noe
urent kan ikke komme noe som er rent. Rent kommer ut av noe som er rent. Når da
tidsaldrene er stadfestet, da er Seglene også det. Han sa det til oss.
[61] Og mens paven startet sin reise over her, ble månen likesom formørket, og de bilder som
de tok av det, så akkurat likt ut som de som ble tegnet her oppe på podiet. Nå, han reiste hit på
den 13. og gikk opp 13 trinn for å servere 13 nattverder til en nasjon som har tallet 13., og
formørkelser skjer alle veier. Ser dere ikke hvor vi står hen? Vi er kommet til veis ende.
Hvorfor? Fordi Roma er en horekirke, og vi stemte bort vår sjel, ved å si at katolisismen er
riktig. Protestantene valgte ham inn. Ja. Det er akkurat som om en jury frikjenner en mann
som de vet er kriminell. Skjønner? Det er enden.
§ 50. Nå: [62] Spottere skal oppstå i de siste dager. Spotte hva? Bortrykkelsen. Vi er ikke i
bortrykkelsen i den forstand at de døde er kommet ut av sine graver. Vi er i bortrykkelsen på
en annen måte, til de levende, til de levende. Hvordan kommer vi oss vekk herfra? Vi kommer
oss vekke herfra ved et Budskap som Jesus overleverer og… kom ned. Spottere står fram og
sier: ”Tidene er ikke annerledes enn de var da våre fedre sovnet hen.”
Skjønner? Tingene fortsetter. Der er ingen tildelt Ord. ”Vel, vi har Ordet.” Hva snakker dere
om? Å nei, dere har det ikke. Nei, dere har ikke. Hva med disse Seglene? Hva med disse
Tordner? De er der inne. Hvem tar dem fram? Bloomfield. Han er en stor Guds mann. Jeg tror
at alle likte hans undervisning. Han var meget god i profetier. Han kom med enorme saker,
som ikke var helt sanne; men han er meget god i … Du vet… Han hadde vett nok til å forstå
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dette. Han sa: ”Se nå på disse Seglene, disse Tordner. Jeg skal si dere: Gud må sende en som
kan fortelle oss hva det er, fordi de ikke står i Boken.”
Men de var i Boken, ser dere, fordi Tordner og Segl, var samme tingen. Tordner var det
uavslørte, innbeseglede Ord for endetiden som Paulus aldri hadde. Dette vil frambringe en
oppstandelse, og så vil Det frambringe en bortrykkelse, Det vil frambringe et Bryllupsmåltid.
Det vil frambringe Tusenårs riket. Det frambringer det Nye Jerusalem. Fordi dette er det
romerske fyrverkeri. Tiden begynner å renne ut. Skjønner? Tiden og tidløsheten blander seg.
Oppstandelsen som er evig- varende. Først oppstandelsen som gjør oss evigvarende, blandet
med tid… tusen år framover. Og så den Hvite Trone. Dommen, enda flere år går, fortsatt
finnes tid. Og da er det plutselig alt sammen pakket opp. Ser dere hvor vi er? OK.
§ 51. [62] Spottere står fram i de siste dager som sier: men når dere ser disse ting begynne å
skje, da løft deres hoder, gjør dere rede; noe kan skje når som helst. Kristus kommer for å
hente Sin Menighet.
Nå, er dette med å spotte et sikkert bevis på at vi lever i bortrykkelsen, ser du, og det skal ikke
bli veldig hardt over lengre tid før vi er der. Husk nå: spottingen begynte i fjor. Å, alle likte
bortrykkelsen som en åpenbaring inntil det ble kjent; ´Han måtte være her.` De sa: ”Glem
det.” Vel, jeg skal si dere: dersom Han kom ned, gikk Han tilbake? Vis meg hvor Bibelen
sier: ”Han kom ned; Han går opp; Han kommer ned; Han går opp; Han kommer ned.” Vis
meg det. Broder Branham plasserer det på et sted, i nedstigningen. Og han sier: ”Jeg var kun
tilstede da Han kom tilsyne.” Så, han sier når tilsynekomsten skjedde, da Han begynte å
bevege seg inn i menigheten Hans; dere skjønner, det er hvor stor del av Ordet som er tilstede
man ser etter. Men da de ble konfrontert med dette Ordet, sa de: ”Drep det.” Ok.
§ 52. Nå, Ordet sier; [63] De tror ikke dette, fordi det er der. De tror ikke at det er dem som
oppfyller Skriften.
La oss være ærlig: dersom jeg tar feil, og jeg spotter, da er det meg som oppfyller Skriften
med hensyn til bortrykkelsen. Jeg går glipp av den. Jeg er like modig ved å si: ”Dersom jeg
har rett, og jeg blir spottet for sannheten, da er det dem som mister det.” Nå kan dere ikke få
både i pose og sekk. Dere er en grei gjeng med mennesker, fordi det var mange av dere som
ikke kom fra pinsen. Dere kom ut av noe som var verre enn det, som er strålende i den
forstand at dere hadde mindre, og har man mindre, da har man mindre å være tilfreds med.
Det var så enkelt for noen år siden. Jeg og min kone hadde noen få små rom møblert med
brukte møbler og et par dresser. Når du har ting i huset som er mer verdt enn huset, og jeg
mener er mer verdt enn huset, da har du for mye. Jeg bryr meg ikke om du er Lee Vayle, Fru
Vayle, eller noen annen en… eller søstrene til Miller. De ønsker å ha sitt hjem i orden, nå,
dette p.g.a. de bjeffende hunder. (Ikke sikker på oversettelsen. Ovs.) Bare for mye. Gjør det
enklere, barn. Skyt hundene. Dere trodde ikke at jeg skulle si det. Jeg mente det ikke. Men
dere vet at dette er sannheten. Desto mer dere får desto verre blir det. Det er pinsen.
§ 53. Nå sa han: [63] Hvor lite ante ypperste presten Kaifas og alle de andre prester som den
gang spottet og gjorde narr av Ham…
Hvordan gjorde de narr av ham? Vel de sa: ”Se, du er ikke Messias.” Legg nå merke til hva de
sa; dersom han ikke var Messias, var Messias ikke der. Og dersom han var der og ikke
Messias, da var han en bedrager. Så det skjedde virkelig. Var han der? Ja, Han var der. Det
samme spørsmål i dag. Er Han her? Hvordan kan du korsfeste Ham på nytt for deg selv,
dersom Han ikke er her? Jeg ønsker å vite det, fordi Broder Branham anklaget denne
generasjonen for å korsfeste Ham. Og han sa: ”De korsfester Ordet.” Og dere reduserer Ordet
til logos, og dere kommer fram med Det som et bydende Rop, som igjen er Kristus i Ordform.
Han er nødt til å være slik, fordi du ikke kan se og oppfatte Ham i form av en Ildstøtte. Det er
nødt til å være En med en stemme. Og Han kom ned og brukte Broder Branhams stemme. Og
Ordet i seg selv som kom gjennom Broder Branhams stemme var Ordet som kom ned ved
profetens ånd, fordi dette er tjenesten. Skjønner?
Det er hva han sa.

17
§ 54. Nå, de innser ikke at det er dem som oppfyller Skriften. Se nå. Vi gjør det, fordi er der
noe vi ønsker, da er det å være rettferdig her: ikke selvgode, ikke dum, ikke arrogant. Ønsker
bare å være ærlig. Det er det hele. Bare litt ærlighet, det er alt som er nødvendig. Og jeg tilstår
oppriktig til dere, dersom jeg tar feil, er jeg en spotter. Noe er feil et sted. Folk innser ikke at
de gjør og sier disse tingene. De oppfyller Skriften. Skriften må bli oppfylt. Noen må gjøre
det.
§ 55. Hvem gjør så det? [63] Hvor lite ante ypperstepresten Kaifas og alle de andre prester
som den gang spottet og jorde narr av Ham, at det var selve Gud de sang om (Salme 22.)
”Min Gud, hvorfor har du forlatt Meg, Mine hender og Mine føtter ble gjennomboret…” De
sang det i templet, mens Han døde på korset, lite forstod de, at det var dem som gjorde det.
Lite forstår de i dag at de spotter. Ja endog Jesus bad: ”Fader, forlat dem. De vet ikke hva de
gjør. Hendte det? De eneste som ble tilgitt var dem som var forut- bestemt. Resten av dem ble
avskåret i 70. AD. Dere vet det like godt som meg. De som klarte å komme seg unna ble
spredt. ”De vet ikke hva de gjør.” Nå, han sier det om… Han sa at Jesus sa det.
[63] dette fordi det var forutsagt i Skriften at de skulle være blind.
§ 56. OK, det der er i orden. Nå er disse spottere. Systemets leder som Jesus kom ut ifra,
dette er Kaifas, så etter en Messias, men når det gjaldt hans posisjon, drepte han Jesus. Han
ville ikke gi Jesus første plassen. Hvor mange prester kommer i virkeligheten til å bøye seg og
kommer seg ut av veien, dersom Han virkelig er her? Når kommer dette ´jeg er leder` til å ta
slutt engang for alle? Når kommer dette med å reise rundt til å ta slutt? Dere sier: ”Nå, Lee,
fordi du sluttet med det, er det ikke nødvendig at alle må slutte med å fly rundt omkring?”
Nei, men jeg lurer på hvorfor jeg sluttet med å fly rundt. Dere sier: ”Alderen?” Ikke akkurat
det. Jeg er ikke så gammel. Der finnes fly, vet du. Og jeg kan alltid få tak i en billett, hviler
meg i to, tre dager på et bra motell, eller hotell i London eller slikt, og drar videre til Afrika,
dersom jeg ønsker å reise videre. Men jeg bad, og jeg fikk ikke svar om å gå; derfor ble jeg
hjemme. Jeg fikk svar om ikke til å gå til New Zealand, i det minste kom ordet tilbake (til
meg.) den gang: ”Ikke på denne tiden.” Jeg sendte billettene derfor tilbake igjen. Slik var det.
Og tiden er ikke kommet enda, og den kommer muligens aldri. Dere sier: ”Når kan det bli?”
Vel, dette kunne være når jeg har fått mitt herliggjorte legeme. Jeg kunne besøke alle… Jeg
vet ikke… Jeg har ingen svar. Dessuten spør jeg ikke Gud om et svar. Dere sier: ”Hvorfor?
Jeg er redd. Jeg regner med at Han sier fra, dersom jeg må reise. Jeg vil få denne
karakteristiske trangen. Noe vil skje. Skjønner? Dette er ikke avhengig av meg. Det avhenger
av Ham.
§ 57. Han forklarer dette angående disse menneskene her oppe som er blind i denne neste
paragrafen, ser dere? Dette er forbildet/mønster og typisk for den tid. [64] Visste dere at det er
forutsagt at den protestantiske og katolske kirke skal være blind i de siste dager, den samme
ting ved Skriften, mens Kristus står på utsiden og forsøker å komme inn? Han sa dette i 1963.
”Kristus på utsiden.” Ser dere, Han er utenfor. Fordi du sier: ”Jeg er rik og har overflod og
fattes intet,” og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og blind og naken. Åpe.3 tre. Der har du
den samme blindheten igjen, idet de tramper over Guds ting som om det ikke hadde noen
betydning for dem.
Dette forteller dere hva korsfestelsen er; de tramper på bortrykkelsen. Dere sier: ”hvordan?”
Fordi de tramper på Ropet, og Ropet er Budskapet. Og samtlige budbærere har et budskap.
Og William Branham var budbæreren Elias. Hva kommer du til å gjøre?
De sa: ”Å, han er ikke Elias.” Hvem var det da? En kar sa: ”Jeg skal si deg dette; dersom jeg
trodde på Elias for denne tid istedenfor Døperen Johannes, skulle Elias få min stemme.” Vel,
hvordan kan du stemme, dersom du ikke tror? Hvis ikke du er betalt? Vel, mannen valgte ikke
i det hele tatt, fordi han ikke trengte pengene. De går til organisasjonen… De får deg til å si:
”Broder Branham var en djevel.” De får meg ikke til å si det, fordi jeg ikke hører hjemme der.
Skjønner? Akkurat den samme ting som får oss ut herfra, som er Gud i profeten med
Budskapet, får dem i en dyp søvn. Istedenfor å komme på linje, fjerner de seg.
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§ 58. Nå, her er det:
[58] Men for Menigheten, Bruden, er bortrykkelsen en åpenbaring. Det er åpenbart til henne,
at åpenbaringen, den sanne Kristi Brud vil vente på denne åpenbaringen om bortrykkelsen.
Nå, her har du det. Det sier deg rett her: det er en sann åpenbaring som får oss til å komme oss
ut herfra. Du vil ikke trampe Det under dine føtter. Du vil komme på linje med Det. Du vil
ikke korsfeste Guds Sønn på nytt. Du gjør ikke noe av disse ting. Du vil være i takt med Gud.
Nå, det er dette han sier. Bruden samles under Kristus, fordi det forventes av henne. Her har
vi hele spørsmålet som vi er inn på her. Dersom dere kommer sammen, hva kommer dere
sammen for? Slik at de døde kan stå opp. Hva med de døde som står opp? Slik at jeg kan bli
forvandlet. Hva med begge oss? Vi går opp.
59. Da sier du meg at bortrykkelsen ikke er i gang! Kom an Broder/Søster. Nådige Gud. Du
forsøker å fortelle meg at en baby blir født uten ni måneders svangerskap? Jeg skal si deg hva
menneskene ser på; de ser på en gjeng med prøverørs- barn. Jeg mener med prøverør, at du tar
et egg, og du tar sperma sammen med en del kjemikalier og du produserer et slags monster,
Gud vet hva, som skulle være et menneskelig vesen, som skulle forestille en Kristen. Glem
det. Jeg er ikke et prøverørsbarn. Jeg er ikke et laboratoriebarn. Jeg er et Guds barn. Halleluja.
Og jeg blir tatt opp. La oss reise oss.
Himmelske Fader vi takker deg for det store privilegium å være samlet her. Vi har våre
ansikter harde som flintstein mot urettferdighet og mot satans gjerninger; og det bare ved Din
nåde, Herre, ikke ved noen stolthet fra oss selv, eller at vi skryter av oss selv, fordi vi kunne
dø i morgen. Og vi vet det med unntak av nåde og barmhjertighet, med unntak av
forhåndsbestemmelse, utvelgelse og forutbestemmelse, med unntak av nåden for denne timen.
Vi sier det Herre kun fordi vi har tro i det vi tror er sant, at Broder Branham var Elias til
hedningebruden for denne timen; at der var et Rop, som var Budskapet, for å samle Bruden.
Og siden det er overlevert, tror vi at bortrykkelsen er satt ut i livet. Og folk ler mens de ser på
bortrykkelsen, og avviser tolkningen av Guds Ord, åpenbaringen, realiseringen. Men Herre, vi
innser dette, og allikevel tilstår vi Fader at vi ikke engang begynner å fatte det på den måten vi
skulle. Hvor er vår nøkternhet? Hvor er alt, Herre som viser hvem som virkelig tror det? Far,
Gud i Himmelen, vi vet at der var en tid Peter trodde, og hele forskjellen gjorde ham alt
unntatt skjelven en stund. (extreperous: ikke sikker på oversettelsen. Ovs.) Han tok et sverd
og kuttet av ørene på en av tjenerne. Og rett etterpå kom dagen da han hadde problemer med
seg selv; benektet til og med det han tenkte at han slåss for. Men da en dag Herre, med den
Hellige Ånds dåp, og Ordet som ble virkelighet, fordi det var hva Det virkelig var, sa han:
”Vi har fått en mer overbevist profeti enn på Forklaringens Fjell.”
Der kunne han stå, og han kunne si det, kunne til og med død for det, hang opp ned på korset.
Han stod der med en djervhet og sa: ”Jeg skal si dere en ting: der kommer en dag da
menneskene kommer til å spotte virkelighetens åpenbaring, som de gjør, og har gjort det i alle
de årene, og de gjør det til og med akkurat nå, og jeg kommer til å død for det.” Herre, jeg tror
at vi er av samme klasse. Vi har hatt våre problemer, Herre, med oss selv, med hverandre. Vi
vet det. Vi har blitt aggressive både her og der, Herre, og det ser ikke bra ut; og vi liker det
ikke selv. Vi forbauser oss selv mange ganger, men jeg vet allerede at dypt i sjelen vår er der
allerede den utrolige åpenbaring av stein som bygger seg opp; og det betyr ingenting om hva
som skjer, hvor det kommer fra, hvilken vei det tar. Vi tror at vi er en del av den Brud. Vi selv
er en del av den marsjerende *Zion. Vi marsjerer ikke dit. Zion marsjerer selv, ”gå fremover”
Brud, ´å komme fram` Brud, går opp, Herre. Hjelp oss Gud i denne time. Du har hjulpet oss,
men Herre, vi snakker om… Hjelp oss å få noe mer klarhet… [Slutt på lydbånd opptaket.]
* Se side 2, § 1
Oversatt av Petrus van der Geest. Korrigert av Jan Eivind Braatlund og Grete Mai
Salomonsen.

