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BORTRYKKELSEN 6.
Forblindet av Nærværet.
Bare Bror Branham kan fortelle hva han hørte.
9. oktober 1983.
Skal vi be? Himmelske Far, vi er meget takknemlig for å vite at Du har åpenbart Deg Selv til oss
i denne avslutningstime og ikke bare har gitt til oss fra Ditt Navn, men også en inngående
redegjørelse av Deg Selv slik at vi kan forstå Deg, denne Ordform som er kommet til liv. Og det
fins en virkelighet her som det absolutt ikke har vært siden begynnelsen, eller til og med i
begynnelsen, fordi de ikke kjente Deg slik vi kjenner Deg i Oppstandelsens kraft; som er i gang
nå; dette som er ansvarlig for å få de døde ut av sine graver og til å forandre oss. Vi vet Herre, at
dersom vi ikke tilhører denne gruppe, finnes der en gruppe som unektelig kommer til å få det. Vi
er glad Herre, for i det minste å vite at vi tilhører disse som er i Lyset i den utstrekning at vi har
innsett denne viten gjennom Din nåde. Dette, Herre, bringer oss til det stedet at vi ikke kan tro
lenger at vi er blinde, og vi er ikke blinde lenger, men har Lys. Ditt øye har gitt oss Lys, Herre,
og den herlighet som ble åpenbart til oss da, Herre, vi bare regner oss selv som en del av den
privilegerte gruppen, og vi takker Deg for det, Herre. Vi har gjort det til vårt eget, fordi vi tror at
det var ment slik. Vi tror at alle tegn og landemerker som angår dette er gått i oppfyllelse. Derfor
står vi på et sted og ikke bare på grunn av tro, men på grunn av åpenbart kjennskap som får oss til
å forstå at vi er kommet så langt. Derfor takker vi Deg Herre, for Nåde og Miskunn. Vi gleder oss
over det; vi lovpriser Deg for det. Vi overgir oss selv til det, denne formiddag. I Jesu Navn vi ber.
Amen. Vær så god og sitt.
§ 1. Vi fortsetter nå med Bortrykkelsen, vi ble selvfølgelig noe forsinket med den, men det er i
orden. Vi tar den tid som trengs. Vi ønsker igjen å lese fra side 16. Dette er budskap nummer seks
over cirka 8 sider. Jeg håper at vi kanskje får gjort 10 sider denne formiddagen.
§ 2. Han sier her på side 16:
[64] Visste dere at det er forutsagt at den protestantiske og katolske kirke skal være blinde i de
siste dager, det samme gjennom hele Skriften, med Kristus stående utenfor mens Han forsøker å
komme inn. Fordi du sier: ”Jeg er rik og har overflod og fattes intet …”
Han siterer nå for dere hvor i Bibelen du finner denne blindheten.
og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken.
Disse ordene ”ussel, ynkelig, fattig” er ord som har nesten den samme mening, på grunnlag av at
det fins en gruppe mennesker som argumenterer at de er overmåte rik, og de er bokstavelig, lever
bokstavelig i en sinnssyk villfarelse, slik at de føler seg selv som den intellektuelle eliten, de
beste, de adelige, de rike: de har alt. Og de vet ikke at de i virkeligheten lever i en bakgate uten å
eie noe i det hele tatt. De er bare tiggere (som lever) i en ønskeverden, i en illusjon. Dette er
nøyaktig hva som blir sagt. Dere kan se det i dag i den forstand hvor du kan møte en stakkars
boms i rennesteinen og som forteller deg, skjønt han ber deg om penger og hans klær er fylt med
utøy, at han er en sønn av Rockefeller, og at han ikke har fått sine penger enda. Og det er hva
kirken er. De tror virkelig at de er noe. De tror at de er rike mens de i virkeligheten er tiggere,
lutfattige, og de har det ikke.
§ 3. Han sier her nå i dette sitat fra Åpenbaringen 3: ”Der har dere den samme blindheten igjen.”
Hva mener han med den samme blindheten igjen? Vel,, da Kristus var her på jorden, regnet
Fariseerne seg selv for å være de som var rike på Guds saker, at alt arbeidet for dem, og at de
åndelig skjelnet og kunne forstå åpenbaring. Og han sa: ”Fordi dere sier at dere ser, er dere
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blinde.” De var blinde for alt som ville ha gitt dem frelse og da frelsen kom til dem forkastet de
det.
§ 4. Vi har derfor en blindhet igjen, og den er, selvfølgelig, den blindheten som var der?
Blindheten som var der var nettopp Kristus som de ønsket å se, akkurat den Messias de snakket
om, faktisk den Ene som de hadde sett etter i alle disse århundrer. De hadde låst det fullstendig
fast på feil måte, skjønt det var i Skriften, det var fullstendig låst fast på feil måte med hensyn til
Hans komme. Som Bror Branham så sannferdig sa, at Han kom etter Skriften men ikke etter
deres tolkning av Den. Således fantes det en blindhet, hvordan ellers kunne Han ønske seg tilbake
i kirken om Han ikke hadde vært der før og deretter blitt kastet ut? Det er derfor at det er et
Komme i endens tid, som vi kaller for Nærværet, tilsynekomsten som folket absolutt ikke er klar
over. De er blinde for det.
Legg nå merke til hva han sier [64]: ”Der har dere den samme blindheten, idet de tramper over
Guds ting som om det ikke hadde noen betydning for dem, spotter og gjør narr av det.” Husk nå,
at spottere skulle komme i den tiden da Bortrykkelsens lære blir åpenbart.
§ 5. Vi holder på med emnet Bortrykkelse. Og dette ”Komme”, er en fase fra Herren Selv idet
Han kommer ned fra Himmelen med et Rop, med en Overengels Røst, med Guds Basun. Og dette
aktuelle ”Komme” er ikke kirken klar over, og slik tramper de i deres blindhet over Guds ting.
§ 6. La oss nå finne ut hva ”Denne tramping over Guds ting” er for noe. Og jeg vet at man kan bli
meget opphisset over dette budskapet. Du kan bli meget hevngjerrig. Du kan ta på deg dine
boksehansker eller rettere sagt, ta av deg boksehansker og ta opp en stein eller noe slikt slik at du
kan slå inn skallen på folk. Jeg erkjenner at dette budskapet har tatt på seg en krigersk holdning,
som jeg hater å se; men vi kan ikke hjelpe for hva vi prediker, slik at folk ikke motarbeider oss.
Men la oss finne ut hva ”trampe under føttene er for noe,” slik at vi forstår hva vi snakker om.
Hebreerne 10:26,
Heb. 10:26 For dersom vi synder med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke
lenger tilbake noe offer for synder,
La det synke inn. Der står offeret. Etter ofring kommer forståelsen av sannheten. Sannheten er
avvist, det fins ikke lenger noe offer. Du sier: ”Vel, jeg tror at jeg er uenig.” Du kan være uenig.
Jeg er ikke her for å stoppe deg fra å gå til helvete eller for å få deg til himmelen. Dette er nå den
type tale som folk ikke liker, fordi det er for militant. Det er for mye rett ut. Det gjelder døden
eller livet.
§ 7. Jeg skal si dere noe. Vi kommer ikke til å klare det som en gruppe unntatt dersom hver
eneste en av oss er Brud. Fordi karen snek seg inn uten drakt. Han trodde han skulle klare det
som gruppe. De sa: ”Hei, hvor er drakten din?” ”Jeg har ingen.” ”Hvordan kom du inn? Gå ut
samme veien, med dine råtne, illeluktende trosbekjennelser og dogmer.” Men han var klar over at
noe var på gang. Du vil se nå at Bror Branham kommer tilbake til det litt lenger oppe, der hvor vi
kommer til dåpen i den Hellige Ånd, - hvordan du kommer inn? Han sa her nå: ”Det fins
ingenting…” ”Bare en fryktelig skjebne av dom og en fortærende rettferdig harme, som skal
tilintetgjøre motstanderne.”
Motstandere? Hvilke motstandere? De som ikke har mottatt sannheten. De satt den med vilje
tilside. Hør etter nå. Vi snakker om Moses, og Moses er utgangen (eksodus) og utgangen er
Bortrykkelsen, ikke sant? Vi var inne på det, ikke sant? Emnet var Bortrykkelse, og det gjorde
ingenting hva vi hadde for oss, alt hadde med Bortrykkelsen å gjøre. Det er grunnen til at alle
bilder og ethvert Skriftsted har en overtone (et snev), om ikke et fullstendig element, en
indikasjon – av Bortrykkelsen.
§ 8. Vi så på eksodus. Vi så hvordan Gud tolket Sitt Eget Ord. (Se § 28 i hefte Bortrykkelsen 1.
ovs.) ”Han som foraktet Mose lov, måtte dø uten nåde med to eller tre vitner.” Jeg bryr meg ikke
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om han hadde blodet eller ikke. De tok mannen mens han holdt på å samle ved på en søndag for å
være i stand til å lage mat, og de sa: ”Vent et øyeblikk. Vi tror at dette er feil. Stemmer det eller
ei?” Moses sa: Jeg vet ikke, han henvendte seg til Gud, og kom tilbake igjen. Som
domserkjennelse sa han: ”Stein ham med steiner inntil han dør.” Du sier: ”Jeg liker det ikke.
Hvor var offeret?” Hvor var offeret? Vel,, hvor var det? De gjorde det i Egypt, og tok denne
godbiten med seg. Gikk de imot Guds Ord, mens dette blodoffer stod der? Absolutt. Du sier nå:
”Vent et øyeblikk, var dette med viten og vilje, ulydighet? Denne karen var ikke engang klar over
det.” Dette var akkurat det jeg ønsket at du ville si.
§ 9. Her i Lukas 1:17 står det:
Han (Døperen Johannes.) skal gå foran Ham i Elias' ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til
barn og ulydige til rettferdiges sinnelag. Han skal berede for Herren et velskikket folk.
Og ulydighet her, er ikke de som er ulydig med vilje som om de går imot et reelt påbud, de vet
ikke bedre. De er uvitende. Men disse menneskene visste bedre, fordi de hadde Moses, de hadde
Moses, de hadde Jesus og nå har de William Branham; som til og med de klassiske Bibel
historikerne kan fortelle deg, i to tusen år har ingen prestert det som William Branham presterte.
Nå har vi noen mennesker fra satans familie, som har helvetes ånd på seg, som nå ønsker å rakke
ned på en mann som de ikke engang er verdige nok til å rense hans toalett. Det er riktig, åndelig
sett, fysisk talt, fordi jeg kjenner disse karene, og jeg kjenner profeten.
§ 10. Vi går nå rett til Jesus som er Kristus.
Hebr. 10:29-31
29 Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd, som har trådt Guds Sønn under føtter
og foraktet paktens blod, det som han ble
helliget ved, og har spottet Nådens Ånd?
(Du kan gå så langt som til blodet og gå til helvete. Du kan erkjenne offeret og snakke om det håp
du har i Gud, men dette betyr ingen ting dersom du forkaster Lyset. Alle kan glatt si amen, og
noen av oss kan sitte her og lure på hva jeg snakker om. Vel,, jeg gjør mitt beste for å forklare
deg dette.)
30 Vi kjenner jo ham som har sagt: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde! - Og et annet sted:
Herren skal dømme sitt folk.
31. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!
Hvor kommer nå dommeren? Dommeren kommer ved en profet. Profeten kommer for å få tak i
Ordet, da forteller han deg hva Ordet betyr, og da begynner han å anvende Ordet.
§ 11. OK. La oss nå gå til Johannes 3:16. Her snakker vi om offeret.
16. For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på
ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
(Og videre sier Ordet.)
17. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli
frelst ved ham.
18. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har
trodd på Guds enbårne Sønns navn.
(Han sier her, at det ikke finnes fordømmelse, og da sier Han det fins fordømmelse. Og Han sier
deg at fordømmelsen er at de ikke har trodd i Navnet til Guds enbårne Sønn. Og deretter forklarer
Han hva det betyr.)
19. Og dette er dommen, at Lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor
lyset, for deres gjerninger var onde.
(Og videre sier Det:)
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20. For hver den som gjør det onde, hater Lyset og kommer ikke til Lyset, for at hans gjerninger
ikke skal bli refset.
Det fins ikke en av oss her som ikke vet at ekteskapsbrudd er galt, å drepe er galt, å baktale er
galt, å drikke er galt, å røyke er galt, å lyge er galt og å begjære er galt, alt dette er galt. Helt
riktig. Enhver vet at det er ikke gjerninger du bringer. Det står skrevet at de ikke vil bringe sine
gjerninger, fordi Lyset har kommet, og de vil simpelthen ikke bringe disse gjerninger til Lyset, og
det er grunnen til at blodet ikke er til nytte. Det er det som blir sagt her i Hebreerne.
§ 12. La oss gå igjen tilbake til Johannes. Vi går til 1. Johannes 3:7, som vi har lest før. Her står:
7. Mine barn, la ikke noen forføre dere! Den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom Han er
rettferdig.
8. Den som gjør synd, er av djevelen. For djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds
Sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger.
(Med andre ord, djevelens gjerning i disse mennesker som synder.)
9. Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Han kan ikke synde,
fordi han er født av Gud.
(Du har en salvelse fra den Hellige Gud; det er ikke nødvendig at enhver skal lære deg. Du
kommer alltid til å være ordentlig. Det er det han snakker om.)
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.
(Vekten blir alltid lagt på ”han som ikke elsker sin bror.” Og de roter det hele sammen med det
faktum: Du skal ikke drepe, du skal ikke ødelegge, ikke baktale, ikke begjære, ikke begå
ekteskapsbrudd, ikke ditt, og ikke datt. Bare være snill og god. Dette er ikke hva onde gjerninger
er for noe. La oss finne det ut.)
11. For dette er det budskap som dere hørte fra begynnelsen:
(Helt tilbake fra begynnelsen i 1. Mose Bok.) At vi skal elske hverandre.
12. Vi skal ikke være som Kain, som var av den onde og slo i hjel sin bror. Og hvorfor slo han
ham i hjel? Fordi hans gjerninger var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige.
(Det var disse to ofringer. Så absolutt. Den ene hadde lys, og den andre hadde ikke.)
§ 13. Blodet gir kun utbytte for de som er i Lyset. Folk kan si hva de vil, men jeg er ingen tosk,
og dere er heller ingen tosker. De organisasjonene kan si hva de vil. Hvem som helst kan si hva
de vil. Men dette er hva Guds Ord sier. Og Lys er avhengig av åpenbaring, og åpenbaring er
avhengig av Nåde. Nåde er avhengig av forhåndskjensskap. Forhåndskjensskap har sitt utspring i
utvelgelse. Utvelgelse går til forutbestemmelse. Forutbestemmelse frambringer en Brud. Nå kan
du si hva du vil, men dette er nettopp Sannheten. Skjønner? Det er ikke min feil dersom
menneskene ikke forstår det. Og de blir fiender på grunn av denne enkle sannhet. Og når de gjør
slik, tramper de på paktens blod, og gjør dermed Jesu Kristi blod urent. Du sier: ”Vel,, jeg kan
ikke tro det.” Du kan tro hva du vil, fordi jeg bryr meg ikke. Du sier: ”Det mener du ikke.” Nei,
på en måte mener jeg det ikke, men på en annen måte mener jeg det virkelig. Fordi det betyr at du
kan gjøre hva du vil. Når jeg har talt er det ute av mine hender. Skjønner? Der står saken.
§ 14. Spotte og spøke. Hva spotter de og hva spøker de med? Lyset for denne time. Og ved
Bortrykkelsen begynner de å spotte. Du sier, hva med andre læresetninger? Absolutt:
Forutbestemmelse. Hvor gikk de da profeten kom inn på det? Hver eneste store splittelse og
feiltagelse i dette budskapet begynte med forutbestemmelse. Men nå er den siste kommet, fordi
den siste læresetning som Bror Branham prediket var; ”Bortrykkelsen.” Legg nå merke til hva
han sier angående ”Bortrykkelsen.” Det er emnet.
[65] Men til Menigheten, Bruden, for Henne er Bortrykkelsen en åpenbaring. Det er åpenbart for
henne, at den sanne Kristi Brud vil vente på denne åpenbaring angående Bortrykkelsen.
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Han sier her nå rett ut at det er dette han er inne på. Det er dette han taler om, at Bruden venter
på det. Enten om hun vet at hun venter, eller om hun ikke vet det, venter hun på det. Hun har det
ikke rett. Her er nå en mann som forteller folkets tilstand. Det fins noen som sverger på at de
forstår det. De sier: ”Vi forstår virkelig Bortrykkelsen. Vi forstår Hans Tilsynekomst og Hans
Komme.” Men de gjør det ikke. De er fornøyd med at de har fått det. Men til Bruden sier han, til
den sanne Menighet, det er nødt til å komme en åpenbaring om det. Det må bli åpenbart for
henne. Og den sanne Brud venter på det. Med andre Ord, uansett hva hun har trodd før eller hva
hun er blitt lært før, kommer hun til å ta avstand fra det når åpenbaringen kommer.
§ 16. [66] Nå, dette (hva dette? Bortrykkelsen) er en åpenbaring, for åpenbaring er tro. Du kan
ikke ha en åpenbaring uten tro. Tro er en åpenbaring, for det er noe som blir åpenbart for deg.
Tro er en åpenbaring. Tro er noe som blir åpenbart for deg liksom det ble for Abraham.
Her er nå den gode delen av det, fordi du kan ta den første delen og bli en fullstendig idiot, en
som det åndelig sett klikker for. Vel,, Bortrykkelsen er en åpenbaring. Dersom Bortrykkelsen er
en åpenbaring setter jeg meg selv nå i en åndelig, en overjordisk, hemmelig posisjon, i et
drømmeland*, og jeg bare venter her, i en slags transe; og jeg sier: ”Åpenbaring, åpenbaring,
åpenbaring. Jeg er rykket bort, åpenbaring,” som et mantra.
§ 17. Nå, jeg vet hva jeg snakker om, fordi jeg har hatt med disse kultene å gjøre i Florida og det
fins ingenting ellers som jeg forakter mer enn sekterisme.
Fordi dette (Bortrykkelsen) er ikke noe som er mildt og uten form. Det er en alvorlig betont
realitet og har med den bokstavelige oppstandelse og forvandling av menneskelige legemer å
gjøre og en Bortrykkelse inn i den Allmektige Guds Tusenårsrike. Og du får det ikke med
skjønne tanker som om Bortrykkelsen bare var en prosess som foregår i tankelivet. Det er en
uunngåelig, åndelig virkelighet som kommer til å forvandle oss. Og vi behøver ikke å gå til noe
*drømmeland. Det var dette som slo folket da Bror Branham kom ut med det, det at
Bortrykkelsen var en åpenbaring. De ønsket å sette seg selv her ute i et slags
*drømmeland/Utopia. Glem det. Bortrykkelsen er en av de mest fundamentale ting som Gud har
gjort i de siste seks tusen år. Meget alvorlig og solid.
*(Bror Lee sier her ”nevernever land.” Dette har jeg oversatt med drømmeland/Utopia.
Oversetter.)

§ 18. Han sier her nå: ”Tro er noe som er blitt åpenbart til deg, liksom det ble åpenbart til
Abraham,” (Det er nå her din tro ligger.) ”som kunne kalle noe som helst som var i motsetning til
hva som var blitt åpenbart til ham som om det ikke var.” Det betyr; alt som er i motsetning til
læren om Bortrykkelsen eksisterer ikke for en person som har åpenbaringen om Bortrykkelsens
lære. Du kan bare si: ”Unnskyld meg, jeg ser det ikke på den måten.”
§ 19. Hør etter nå. La oss se det i øynene. Det naturlige legemet, som var Abrahams legeme, og
Sarahs naturlige legeme, som var hans hustru, hadde en meget aggressiv holdning mot den ideen
at Abraham og Sara kunne bli forandret og få en sønn. Jeg tror faktisk at de ikke engang kom på
ideen om å bli forandret. Ordet som hadde kommet til dem var så langt de kjente til: ”Se, dere
kommer til å få en sønn.” Derfor så de til deres legemer hele tiden. Tiden kom da det ikke var
noen vits lenger å se på hennes legeme lenger, derfor tok han Hagar. Det slo feil. Da kom tiden at
det ikke var noen vits lenger å se etter ham i det hele tatt selv om hun var i stand til det, fordi han
ikke var i stand til det lenger. På den måten nå, kommer åpenbaringen, du kommer til å få en
baby allikevel,. Vel,, hva har de imot seg? Alderdommen. Noe må skje et eller annet sted, og det
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betyr ingenting hvordan det kommer til å skje, men noe må skje slik at barnet kan komme. På
denne tiden nå bryter åpenbaringen fram til dem, og han talte om Sarahs fruktbarhetsperiode, som
hun ikke har hatt på mange år, således måtte hun tenke seg om igjen. Vel,, hun sa: ”Dette setter
meg tilbake til dette stedet som jeg var før.” Og hun begynte å tenke. Hun sa: ”Jeg forstår det
bare ikke, fordi… Mener du å si meg at Abraham og jeg skal ha den seksuelle nytelse igjen som
unge folk har?” Fordi det er et seksuelt instinkt som bringer frem barn. Barn blir født ut av
seksuelt begjær, ellers ville det ikke være noen. Hun måtte tenke over det. Helt riktig. Alt som var
imot åpenbaringen, skjønner, måtte gi tapt.
§ 20. Hva er nå læren om Bortrykkelsens åpenbaring? Et bydende rop, en overengels røst, Guds
basun, med den uttrykkelige forståelse at Jesus gjør alle disse tre ting i nedstigningen. At Den
som kom ned i Åpenbaringen 10:7 er her, samtidig som Han i Åpenbaringen 10:1 er her. De
kommer til å si: ”Bare et øyeblikk. Jeg kan ikke tro det, fordi vår forståelse er at Han plutselig
begynner, og det er et rop, en røst og en basun, skjønner du? Hva de enn mener med det, vet bare
Gud. Vi forstår det ikke, men hva vi vet er at vi blir tatt opp og ført bort.”
Du rotet det til nå, fordi det som kom inn var i motsetning til hva profeten sa. Skjønner? Bruden
kommer ikke til å forkaste det. Hun tar imot det. Denne sanne åpenbaring om Bortrykkelsen er
hva hun tror, og hun blir nødt til å tro det, hva den enn er. Jeg kan ta feil i min undervisning, men
jeg er sikker på at den er rett. Jeg ønsker å vite hvorfor profeten sa hva han sa, dersom jeg tar feil.
Jeg har hørt på noen av ekspertene og på noen av prekenene som andre menn har prediket imot
dette. Og jeg klarer ikke å kjøpe det de sier. Det er rett tilbake til pinse igjen. Husk det er pinsen
som forkaster det, dersom du prediker en hvilken som helst pinselære, er du belgen. Du er ferdig.
En hvilken som helst lære, sa du? Ja, fordi de alle sammen er blitt irettesatt.
§ 21. Han sa nå i § [44] ”Det er hva tro er, det er åpenbaringen fra Gud. Menigheten, det hele
fullstendige legeme, er bygd på en åpenbaring.” OK. Dersom det begynte med åpenbaring, da
må det fortsette med åpenbaring, og da må det avslutte med en åpenbaring. Hvilken del av
legemet er bygd på åpenbaring i våre dager? Den aller siste delen. Således ligger det en
åpenbaring tilbake. Derfor nå, hvilket bevis finnes her, synlig eller produsert… Det fins noe her,
fordi det sier: ”Tro er noe som blir åpenbart for deg liksom det ble for Abraham.” Nå fikk ikke
Abraham en åpenbaring, fordi han var et bilde på (var en type av. Ovs.) de utvalgte, med unntak
av en synlig, definitivt stadfestet manifestering. Det er grunnen til at han kunne kalle alt som var i
motsetning til det, som løgn (ordet rett oversatt lyder: ”som om det ikke var slik.” Ovs.) Hele
legemet er nå bygd på det. Derfor må vi anvende alt, og enhver ting vi noen gang har hørt og som
er i motsetning til denne lære, anvend det som om det er løgn, fordi det er det.
§ 22. [67] For noen uker siden talte jeg med en fin baptistprest. Han kom frem for å diskutere
med meg. Han sa: ”Jeg liker deg som menneske, men du er helt på villspor. Han snakker nå om
William Branham, som snakker om endetiden, og vi er en del av legemet. Stemmer, og Bror
Branham sa her: ”Da ber jeg deg at du hjelper meg så jeg kan komme på rett vei igjen” Så sa
han (baptistpresten): ”Med Skriften. Vi kan ikke være i stand, Bror Branham, til å få en riktig
forståelse av tingene før vi får tatt ord for ord nøyaktig etter den greske teksten og så videre.”
[68] Jeg sa: ”Å min gode mann, De vet bedre enn det der. Selv på konsilet i Nicea, så langt
tilbake som tre hundre år etter Kristi fødsel, debatterte de allerede om hvilken gresk lærer som
hadde rett. Det er en åpenbaring. Det hele er en åpenbaring.” Han sa: ”Jeg kan ikke godta
åpenbaring.”
Vær på vakt nå. Å fornekte dette er å fornekte Kristus, og her skal Han ta oss opp. Skjønner? Han
sa her i [69] Jeg sa: ”Hvorledes kan De da godta Kristus?” Poenget her er, at de menneskene
som ønsker å komme seg vekk herfra i en Bortrykkelse legger hele saken på Jesus som er Kristus.
§ 23. 1 Tess 4:16-17
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16. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og
med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå.
17. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i
luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. (Skjønner?)
På dette stadiet er blodet i reduksjon. Du behøver ikke være engstelig lenger om blodet er på
nådestolen eller ikke. Det gjør ingen ting for meg dersom det er på nådetronen eller ikke. Jeg bryr
meg ikke hvor det er. Dersom du tramper Lyset for denne timen under dine føtter… Og husk, i
motsetning til hva andre sier; Paulus hadde ikke åpenbaringens lys for denne time. Jeg bryr meg
ikke om hva alle andre sier. Jeg kan, rett ut fra Skriften til den Allmektige Gud, bevise det til deg,
den Skriften som gjør hvert enkelt menneske til en løgner, men William Branham og de som
trodde nøyaktig lik ham, er folk som du og meg.
Fordi Skriften sier her at Paulus selv erklærte at: ”Så jeg kan få kjenne Ham og kraften av Hans
oppstandelse.” Han kjente ikke til det. ”Om det på noen som helst måte…” Han sa nå i Filip.
3:10. ”og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død.” Dette ville
ikke klare det. Den eneste måte å bli gjort lik med ham i hans død er å ha åpenbaringen om Hans
død, som er det utgytte blod, som har ingen effekt på oss dersom vi ikke er i Lyset. Det er her
hvor de dårlige jomfruer tar feil - de kommer fram under sine gjerninger.
Fil. 3:11-13
11. om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde!
12. Ikke så at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen. (Så, han var ikke fullkommen.
Han rakk ikke å bli ferdig.) Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet
av Kristus Jesus. (Til å stå opp fra de døde. Hva med den mannen som stod der? Paulus hadde det
ikke. Det fins altså en åpenbaring i endetiden som kommer til å sette oss i Bortrykkelse)
13. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det
som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, (Det gamle møkkahodet er i ferd med å
bli byttet ut med et uten møkk. Den menneskelige intelligens er gått over til ørnens åpenbaring.
Nå sa han: ”Hør etter, hver gang jeg blir opplyst i sinnet, da legger jeg bak meg det som jeg
trodde var riktig.”)
§ 24. Jeg ønsker å stille dere et spørsmål. Hvor mange av dere tolker Bortrykkelsen slik som Bror
Branham talte i lyset av den forståelse som dere hadde før? Dersom dere nå tror at dere hadde en
forståelse da la meg si dere rett ut; dere er møkkahoder. Unnskyld meg, men jeg skal få dere til å
føle som om dere er en gjeng med møkkahoder. Jeg føler med dere, men jeg ber dere ikke om
unnskyldning, fordi jeg tror at jeg kjenner Skriften bedre enn noen annen her, kanskje bedre enn
alle dere til sammen, og det er sikkert og visst at jeg hadde et hode fullt med møkk når det gjaldt
læren om Bortrykkelsen. Så sikkert og visst. Jeg ante ingenting – når det gjaldt sannheten. Jeg
hadde alt feil vedrørende sannheten.
§ 25. Jeg ønsker å stille dere et spørsmål: ”Er Jesus Kristus den Rettferdige, den Ene som reiste
opp, (til himmelen. Ovs.) er der oppe akkurat nå, er Han i Lyset? Tror dere ikke at han ikke vet
om dette? Det er akkurat Han som kjenner til dette.
Hvem er denne Ene som stod der for å gi Lyset som Dommer ved endetiden? Paul dømte, ikke
som om jeg allerede har nådd dette. Han gjorde en bedømmelse. Han visste. Ingen annen
tidsalder enn denne oppnår det.
[] og strekker meg ut etter det som er foran. Der var noen saker og ting som lå foran Paulus, som
han ikke hadde grepet enda. Det var dette. Og dere vil fortelle meg at pinsebevegelsen er med i
Bortrykkelsen? Jeg skal si dere, noen tar feil, og det er ikke profeten. Det er ikke oss som tror at
profeten tok feil.
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§ 26. [68] Han sa: ”Å, Bibelen sier: ”Den som tror på Kristus, har evig liv.”
[69] Jeg sa: ”Det er sant. Den sier også at ingen kan kalle Jesus for Kristus uten at Den hellige
Ånd får åpenbart det for Ham.”
Hva gjør dere med det? Dere kan si: ”Vel, det som Gud gir med den ene hånd, tar Han tilbake
med den andre.” Det er en løgn fra helvete. Gud stiller betingelser når Han gir noe til et
menneske. Og ethvert menneske som har noen verdier som går i arv til hans barn, stiller også
betingelser, ellers er der noe galt med denne mannen.
§ 27. [70] I Bibelen ser vi… Kain og Abel hadde ingen Bibel å lese i, men det ble åpenbart for
Abel ved tro, som er en åpenbaring. Abel ofret et bedre offer til Gud enn Kain, og Gud gav Abel
det vitnesbyrd at Han var rettferdig.
Husk nå, ikke religiøs. Skjønner? De forkaster ikke Bortrykkelsen, så absolutt ikke, fordi de er
religiøse. Men de vet ikke hvordan dette foregår, men de påstår at de vet det, fordi det er slik: ”O,
vi er rik og har overflod og har ingen nød.” Vel,, dersom de ikke er i nød for noe, kommer de
ikke til å klare Bortrykkelsen: De er ikke med. Det er noen få, muligens fem hundre ut av hva?
Fem milliarder. Skjønner?
§ 28. [70] Da Jesus ble spurt i Matteus 17:17,18. Vi har ikke tid til å lese det, men hvis dere vil
kan dere skrive det ned. Han sa: ”Hvem sier folk at Jeg, Menneskesønnen, er?”
OK. Han snakker nå om en åpenbaring, hvordan man må ha det; og Bortrykkelsen må bli
åpenbart, ellers kan man ikke være en del av det. Det er dette han forteller oss, så sikkert og visst.
Han går nå til Bibelen for å illustrere det. Og vi vet hva vi leste i 1. Johannes 3, hvordan Kain var
av den onde med et fortreffelig offer. Det er tatt rett fra Bibelen. Denne karen var en ekte baptist,
en Syvende dags Adventist, en Jehova Vitner; ingen problemer. Ikke vær bekymret, han var
overbevist om at det ikke fantes et evigvarende helvete, ellers ville han ikke har drept broren sin.
Han visste det. Dette er læren fra den Romersk Katolske Kirke fra Dantes Inferno. Dette har
ingenting å gjøre med den Hellige Allmektige Guds Ord, fordi helvete er en ting som ble skapt.
Dette kommer til å ta slutt. Dette har ikke Guds Sæd i seg. Husk at det er en av disse bestemte
saker som ble skrevet om, fordi Det sier at helvete ble skapt for djevel,en og hans engler. Dette er
derfor en del av ettertanken, for å si det på denne måten, eller dette som nødvendigvis måte være
der inne for videre å manifestere den Allmektige Guds fortreffelighet og Nåde som var
nødvendig.
§ 29. [70] Han sa: ”Hvem sier dere at Jeg er? En av dem sa: ”Du er Moses, Elias, eller en
annen.” Han sa: ”Men hvem sier dere at Jeg er?”
[71] Han sa: ”Du er Kristus, Den levende Guds Sønn.”
[72] Han sa: ”Salig er du Simon, Jonas sønn, for kjøtt og blod har ikke åpenbart det for deg, men
min Fader som er i Himmelen har åpenbart det for deg. På denne klippe (den åndelige
åpenbaring av hvem Gud er, hvem Jesus er, og han er åpenbaringen av Gud, Gud gjort til kjøtt
og åpenbart for verden. Han var i verden, Gud var i Kristus og forsonte verden med Seg Selv og
åpenbarte hva Gud var i et kjødelig legeme.)”… Du er Kristus, den salvede Guds Sønn.”
Nå forteller han oss hva en åpenbaring er for noe.
§ 30. Her ovenfor sier han til Bruden at Bortrykkelsen er en åpenbaring. OK. Her står Jesus og
Han sier: ”Jeg har vært her rundt omkring så lenge at jeg har forårsaket en stor oppstandelse. De
gjetter alle sammen og snakker om hvem jeg er. Det er meget interessant. Jeg har fått
tilbakemeldinger, men jeg har ikke hørt noe fra dere.” Han sa: ”La oss være enige om hva som
foregår her rundt omkring oss? Om jeg får høre noe av dere, blir det en godbit.”*
*(Ikke sikkert på oversettelsen ”it is plum across the board.” Jeg har oversatt det med ”blir det en
godbit”. Ovs.)
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Han sa: Hvem sier menneskene at Jeg Menneskesønnen er? Den ene sier ditt, og den andre datt.
Men nå, hvem sier dere Jeg er?” Vel, Peter sa: ”Du er Kristus.”
Legg nå merke til hva jeg forsøker å få dere til å forstå. Han stod der med en alminnelig utbredt
rapport om folkets oppfatning om Han. Nå kommer timen: Hvem i all verden er denne mannen?
Hva er det som forgår? Hva betyr alt dette? Og Guds åpenbaring var; dette er Kristus, den
Levende Guds Sønn. Dette er den mannen om hvem Johannes hadde sagt: ”Dette er Lammet.”
§ 31. La oss se på samme tingen nå. William Branham er her nede på jorden. Gud kommer ned
fra Himmelen, Budbæreren framfor alle budbærere, som vi kommer til å se i Bortrykkelsen her.
Åpenbaringen 10:7 er kommet ned, og William Branham står der. Og William Branham har hatt
en tjeneste som ingen andre kan etterlikne. Det fins ingen som kan gjøre det. Det er kun han som
kan fortelle oss som det er. Han kunne se det, og bare han kunne fortelle hva han så. Han kunne
høre det, og bare han kunne fortelle hva han hørte og ingen andre kunne. Alle der ute ljuger og
sier at de kan. De ljuger, de er skitne Gudsbespottere. Vel, du sier: ”Bror Lee Vayle!” Ikke kall
meg Bror Vayle! De ville med glede se meg brent, fordi jeg er for dem et helvetes barn; vel, en
nyomvendt, fordi de verver nye proselytter; de som verver og en hore er samme tingen. De ville
glede seg over å se meg. De ville glede seg over mitt kjøtt. Vel, la dem gå ned. La dem gå ned.
§ 32. William Branham sto der altså. Det var ingen som han i de siste to tusen år. Og han sto der
og sa: ”Skal jeg fortelle dere noe? Vet dere hva det er som forgår nå? Vet dere hva som skjer?
Vet dere hvem jeg er?” Flere ganger sa han: ”Dersom dere visste hvem jeg var, ville dere alle
sammen bli helbredet.” Litt av et utsagn; men han beviste det. Han sa: ”Kom med fem og tye
stykker av de som har de verste sykdommene,” men de ville ikke gjøre det. Så, langs den
meksikanske grense sa han: ”Kom med det verste tilfellet dere har,” og de gjorde det, og den lille
jenta ble helbredet. Dermed beviste han at han hadde noe som ingen annen hadde. Fordi Gud sto
som garantist; og husk, ingen kan sverge ved Gud eller til og med si: ”I morgen, skal vi reise til
den og den byen og ha det moro.” Han sa: ”Dersom Gud vil.” Og denne mannen som stod der og
sa: ”Jeg utfordrer dere.” Det var ikke William Branham som sa det.” Kom an, ikke vær dum. Jeg
ville ikke ha brydd meg om dette hadde kommet ut av et barns munn. Dette var Gud.
§ 33. Guds Allmektige Ord og William Branham sto der og han sa: ”Hva som foregår nå, tror
dere?” Jeg skal lese for dere hva han sa: ”Men til Menigheten, Bruden, er Bortrykkelsen en
åpenbaring.” Hør etter nå, Jesus sto der, og Han sa: ”Hvem tror dere at Jeg Er?” Hvem er jeg?
Og de sa: ”Du er Kristus.” Og Han sto der i Lyset av hva alle andre tidligere hadde tenkt om Han
med hensyn til Skriften, Skriftens oppfyllelse og hva som foregikk og om hva som kunne være en
Oppfyllelse av Skriften, og til hvem Han var. Og Han sa: ”Hva er deres åpenbaring?” De sa:
”Vel,, alle andre sier ditt eller datt eller noe annet.” Han sa: ”Vel,, i orden, hva tror dere?” Og
Peter sa: ”Du er Kristus.” Det var nødvendig med en åpenbaring for å sette det ettertrykkelig på
plass. Og profeten satt rett der mens han sa: ”Bruden venter på en åpenbaring. Jeg skal fortelle
dere om Bortrykkelsen. Det foregår nå.”
§ 34. Nå ser dere hva jeg gjorde, og jeg håper at dere får tak i det. På siste onsdagsmøte kom jeg
inn på at Gud tolker… som blir lest for dere håper jeg, før dagen er slutt… ved å manifestere det
som foregår. Ved å åpenbare Ordet, bokstavelig talt, det som foregår åpenbarer Ordet, ved å få
Det observert, og deretter å fortelle om Det. Og Bror Branham gjorde det.
§ 35. Nå da, ”Du er Kristus, Den Salvede Guds Sønn.” Vel,, det var bra i Hans tid, da Han var her
i kjød. Hva er Han i dag? Menneskesønnen. Hva er nå Menneskesønnen? Det er her de svake i
hjerte går, de andre er for sterke/harde. ”Menneskesønnen…” Bror Branham sier. Spørsmålet var:
”Bror Branham, noen kalte deg for å være Menneskesønnen. Jeg trodde at Ildstøtten var
Menneskesønnen? Han sa: ”Jeg er ikke Han. Ildstøtten er ikke Han. Det er i Ånds form.” Vent et
øyeblikk nå, Ildstøtten står der, William Branham står her, og hvor er Menneskesønnen? Opererer
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gjennom profeten. Den samme Gud som uttrykker seg gjennom profeten. Og de sier: ”Et
øyeblikk nå. Jeg vet ikke om det er på dette vis det foregår, fordi du skjønner, Gud må
nødvendigvis inn i profeten.” Hvor mye? Men kanskje ikke. Hvem har svaret? Men vi vet en ting
i åndens form, det var Ånden som gjorde Det, og fordi Menneskesønnen er lenket sammen med
profeten, måtte profeten være der for å fortelle Det. Men han sa: ”Han er ikke Ildstøtten, og jeg
er ikke Han, men Han er her.” På hvilken måte er Han her? Ildstøtten er her. Menneskesønnen er
her. Profeten er her. Fordi Gud arbeider i trefold. Hvem tør si at Gud ikke tar av Sin Ånd og
legger Den inn i William Branham og derved manifesterer Gud.
§ 36. La meg vise deg noe. Gud kom ned en dag, og Han la Hans Ånd på Moses; og den gamle
svigerfar sa: ”Moses du sliter deg helt ut. Bli klok. Velg deg ut en del mennesker som kan ta seg
av disse små saker og ting og dømme, da kan du ta deg av de store ting.” Gud sa: ”Det er meget
bra. Jeg tillater deg å gjøre det Moses.” Og Moses sto der, og Gud tok av Moses` ånd og la det på
de sytti menn; og Moses hadde mer på seg enn de sytti hadde. Dette er sytti menn som hadde en
tjeneste; og her sto Gud. Si meg, ble Gud svekket? Ble Han en mindre Gud? Forsøk da å forklare
disse ting. Jeg gjør det ikke. Jeg bare tror det. Altså, Ildstøtten, William Branham,
Menneskesønnen i åndsform. Men vi kan ikke se ånder. Vi kan ikke se Ildstøtter. Vi ser profeten.
Da du så en profet, da så du Gud. Gjør hva du vil. Så ham i en form.
§ 37. Menneskesønnen.
[73] Han sa: ”Kjøtt og blod har ikke åpenbart det for deg, men Min Far som er i Himmelen har
åpenbart deg det. På denne klippe vil Jeg bygge Min Menighet.
Hvilken del blir bygget i dag? Det blir bygget på åpenbaring av hva? Menneskesønnen og
Bortrykkelsen. Den bokstavelige Tilsynekomsten; dette er vår åpenbaring. Jeg bygger Min
Menighet, og Bror Branham i parentes (åpenbaring av Ordet for sin tidsalder) Hva passer til
årstiden?
Dere vet at helsefanatikere har en teori om at dersom man ønsker å være ved god helse da skulle
du spise mat som vokser i ditt område. Som eksempel sier de, se appelsiner vokser ikke her, altså
skulle du ikke spise appelsiner. Vel,, mange av oss har ikke råd til appelsiner, så det gjelder ikke
oss. Men man har gulrøtter, og Bror Branham sådde en mengde gulrøtter. Jeg tror ikke at han
sådde appelsiner og epler. Muligens gjorde han det. Men han sådde en mengde gulrøtter og friske
grønsaker og slike ting. La oss derfor gå til grønnsaker. De påstår at du er nødt til å ete det som er
hjemmehørende for deg. Vel,, det er i orden da. Lyset begynte å bevege seg vestover. Vi har ikke
Lyset fra pinsetiden der langt tilbake. Det var begynnelsen. Enhver mann eller kvinne kan fortelle
deg at befruktning, som er begynnelsen på et svangerskap er milevis vekk fra nedkomsten. Skjønt
det er bare ni måneder, er det allikevel, langt fra nedkomsten, fordi man ikke kan se egget engang
og spermaet uten et mikroskop. Men han som ikke kan se en nyfødt baby som kan veie alt fra 2
til 5 kg, må være døv, blind, stum og paralysert. (De nyfødte pleide å være store før i tiden. En
veide til og med 7 kg.) Jeg forsøker å si dere dette. La meg si det rett ut, dette som ikke kunne bli
sett i begynnelsen er fullt utviklet ved nedkomsten.
§ 38. OK. Det fins en forskjell mellom begynnelsen og avslutningen. Det er grunnen til at
plasseringen av dette Ordet er ved endetiden i vesten, fordi Lyset beveger seg vestover. Du kan
nå si: ”Hvordan ved du det?” Vel,, profeten sa det, men igjen, jeg er ingen idiot. Jeg kan lese
historie, jeg forstår geografi, og Evangeliet har alltid gått vestover. Og alle vet, at når det har gått
en full runde er enden kommet. Alle vil vite det, eller de skulle vite det. OK.
§ 39. Bortrykkelsen er den bokstavelige nedkomsten av Herren Jesus Kristus for Hans egne. For
Herren Selv kommer ned fra Himmelen med et bydende rop, en overengels røst, og Guds basun.
Og da sier Bibelen, de døde i Kristus skal først oppstå. Men husk, men før du går videre med
dette, må du lese i 1. Tess. 4:14, 15.
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14. så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, (Han snakker til de som lever ved oppstandelsens
tid.) så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham.
15. dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer,
skal aldeles ikke komme i forveien (ha noe unntak eller har forrang over) for dem som er sovnet
inn.
Og det stemmer i dag. Du har den samme tingen. Slik som en kar ønsker å forkynne, at dersom
du dør er du ikke Brud. Sludder og vas. Jeg kan dø innen fem minutter, og jeg er Brud; og jeg
skal bevise det ved å komme tilbake og konfrontere ham med hans sludder, fordi profeten sa det
slik. Jeg bryr meg ikke om hva han sa. Han kan ta hans mystikk og gjøre med det som han vil.
Det er her du kommer til denne dumme ideen at Bortrykkelsen er et slags liten åpenbaring.
”Dersom Jeg bare får en åpenbaring, en eller annen dum ide i hodet mitt, er jeg med.” Du er gal.
Du er helt utenfor.
§ 40. Unnskyld meg, men la oss bli saklige, selvsikre og Gud vet hva, fordi du må bli kvitt alt
dette nonsens. Se Bror/Søster, vi er inne i en virkelighetsfase. Og la meg fortelle dere noe: Ånd er
mer realistisk enn fysikk, fordi ånden var her først. Og Gud kunne ikke gjøre en ting inntil Han
begynte å manifestere seg fysisk. Så la oss se det i øynene: Du har ånd og nå har du materie, fordi
endetidens åpenbaring er Jesus Kristus, begynnelsen til Guds Skapning; Gud som dannet Seg
Selv i et menneskelig legeme. Og det menneskelige legeme er langt fra ferdig. Det blir ferdig
med Bruden, fordi Israel forkastet det den gangen. La oss se det i øynene, Israel bommet den
gangen. Det er forbi. De 144 000 er ikke Brud. De er der som evnukker – jomfruer. De tar vare
på Bruden i Brudekammeret.
§ 41. OK: Hør etter nå, Herren kommer ned. Han er her, og helvetes porter er imot Det. Hør etter.
La oss være ærlige. Djevelen brukte hvert eneste ord i Bibelen han kunne for å ødelegge Eva og
for å få den menneskelige rase ned. Tror dere ikke at han vil bruke hvert eneste ord fra Bibelen
han kan finne, for å stoppe menneskene fra å gå til Livets Tre, og vandre inn i evigheten? Sikkert
og visst gjør han det. Og vet dere hva det blir basert på? Argumentasjon. ”Vel, Gud sa vi ikke
skulle ete.” Han sa: ”Å ta det rolig nå. Jeg vet at Gud sa det, men han forklarte det ikke. Fortalte
Han dere hvordan livet ville komme? Forklarte Han dere det i detalj?” ”Å, langt ifra!” ”Vel,, la
meg forklare det. Gud vet at når du eter av denne frukt og starter denne kjødelige akten, da åpner
deres øyne seg og du kjenner til både godt og vondt; og det er en underbar ting, og jeg forklarer
det.” Hun sa: ”Du mener ikke å si…” Han sa: ”Vel, jeg sa deg nettopp, at jeg ikke skulle ha…
Vel, jeg mener det så absolutt.” Helvetes porter er imot Det i dag.
§ 42. Så kommer de og sier: ”Kom an, det fins ikke noe slikt som at Han er her. Det fins ikke noe
slikt som en trefoldig Bortrykkelse. Det fins ikke noe slikt som en stigende rekke. Det er rett
fram.” Vel,, jeg skal si dere noe. Det kan ha sett ut som alt gikk rett fram i atten millioner år, men
siden 1933 har der vært en progresjon, og et jubelår har passert, det er femti år. Vi er kommet til
innledningen av Tusenårsriket, om du liker det eller ei.
§ 43. Helvetes porter er imot det. Helvetes porter var imot åpenbaringen den gangen, som var en
manifestering og bevis for timen, og de er imot manifesteringen og beviset for denne timen. Gud
med hud på seg. De samme menneskene hopper opp og ned og sier: ”Jeg er Gud med hud på.”
Vel, i all verden, gjør da noe som ligner på Gud. De sier: ”Vel, jeg er et nydelig vesen.” Hva så?
Satan er mye skjønnere. Han har forseglet summen av skjønnhet og visdom. ”Vel, jeg gjør
mirakler.” Bare glem det, Judas reiste også opp de døde. Ikke kom med slikt tull og tøys til meg.
La oss se om du står ved åpenbaringen. Helvetes porter er ikke imot gaver. Helvetes porter er
ikke imot karakter. Jeg er heller ikke imot karakter, men jeg er ikke blitt ført bak lyset,
Bror/Søster. De er imot åpenbaringen om Menneskesønnen, fordi dette er tiden. Sesongen for
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Menneskesønnen går forut for Sodoma og Gomorra. Og det er da Bortrykkelsen finner sted. Vi
kommer oss ut herfra før det brenner.
§ 44 [74] Åpenbaringens bok er den siste bok i Bibelen. Den er forseglet for de vantroende. Det
er der Bibelen sier i det 22. kapittel: ”Hver den som tar ett Ord bort fra Dette eller legger ett Ord
til Dette, hans del vil jeg ta bort fra Livets Bok.”
Hvilken del? Du blir latt tilbake her. Ingen Bortrykkelse. Overalt hvor du går, der hvor de er uten
sine bryllupsklær, har ett eller annet foregått, som Gud må fordømme. Det er det ytterste mørke,
det ytterste mørke, tenners gnissel, den store trengsel.
Hva gjorde de så? De mistet det de kunne ha hatt. Vel, de kommer til å skrike etter blod. De
kommer til å skrike etter gjerninger. De kommer til å skrike etter gaver. De kommer til å skrike
etter karakter. De kommer til å skrike etter alt. Skrike ut åpenbaringen; fordi Abraham stod der,
og han sa: ”Vet du hva Sara, jeg må vekke deg.” Han sa: ”Se på det. Forstår du?” ”Jeg kan bare
ikke tro det.” Han sa: ”Ta imot disse ting , jenta mi.” Hun lo, ser dere? Hun sa: ”Jeg tror ikke at
du klarer det.” Han sa: ”Se, det er fordi Han sa det.” Er dere klar over det?
§. 45. Folkens hør etter. De siterer Skriften: ”Han står bak Hans Ord og utfører det.” Gud kan
gjøre alt unntatt å lyge, og når det kommer til dette her. Pst. ”Han lyger.” Bedrøvelig. Slik er det
med kirken. Jeg tar hans del.
Husk, dagens del er Bortrykkelsen. Oppstandelsen først, Tusenårsriket, reist. Vi er klar over det
at alt sammen er til de troende, det er denne åpenbaring. Så sikkert og visst ikke for de
vantroende, fordi de troende tydeligvis ikke legger til eller trekker fra. Mange mennesker får den
ideen at jeg muligens legger til eller trekker fra. Se nå, Ordet korrigerer alltid Ordet. Og jeg sier
Ordet – dere og jeg er Ordet: Ordet, dette her, gitt ved en profet, vil alltid korrigere oss. Vær
sikker.
§ 46. [74] Da forstår vi at det ble helt og holdent gitt til troende. Og det åpner Åpenbaringens
Bok og åpenbarer Hvem som er forfatteren av hele boken. Han må bli sett på som Alpha og
Omega, fra 1. Mosebok til og med Åpenbaringen, Jesus Kristus den samme hele veien. Og den
åpenbarer hele hemmeligheten om Ham selv og Hans planer for sine menighetstider som skal
komme, og som var forseglet i den med Syv Segl.
Historien tar oss tilbake i tiden. Bror Branham brukte menighetstiden for å føre oss til nåtiden.
Men hvor får vi tak i nåtiden, spesielt når Boken er forseglet? Og husk, Bortrykkelsen ligger
under Seglene, og husk Bortrykkelsen er en vesentlig del av Hans bokstavelige Komme; det er
grunnen at Bortrykkelsen ligger under det Syvende Segl.
§ 47. Boken ble skrevet, men husk, den ble forseglet med Syv Segl. Disse Syv Seglene skulle åpnes
før lyden av den siste jordiske engel på jorden, Åpenbaringen 10:7. ser dere? ”I de dager ved
lyden av den siste engels Budskap, den syvende engel, da skulle Guds hemmeligheter bli
fullbyrdet, i den tidsalderen.” Og det er tidsalderen vi lever i.
Det er grunnen til at Seglene skal gi oss bortrykkende tro, fordi man ikke kan ha tro foruten en
åpenbaring. Og du kan ikke ha en åpenbaring unntatt at den har sammenheng (med tro.). Fulgte
dere med i hva jeg sa? Det må ha sammenheng, hvis ikke blir Blodet ikke anvendt. Og dersom
Blodet ikke blir anvendt, kan ikke ypperstepresten ta Det i bruk. Mellommannen kan ikke
anvende Det; talsmannen kan ikke anvende Det; ypperstepresten kan ikke anvende Det. Ingen
kan bruke Det. Unnskyld meg, men kun dette åpner boken for meg, det er å forkynne på den
måten jeg gjør. Jeg ser ingenting unntatt når jeg ser det. Jeg ser alt i uorden, og en Gud som ikke
visste hva Han gjorde, men jeg er trøtt av å kvotere/sitere Johannes 3:16, uten å ta med de tre
neste versene. Du kan like godt lese Bibelen hvor den sier: ”Han som stjal, stjeler ikke lenger,
men la ham arbeide med sine hender, slik at han kan gi til de fattige. Mange mennesker ønsker å
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lese det slik: ”La ham som stjal, stjele. Ikke mer kroppslig arbeid.” Dersom du ikke tror det, tror
du ingenting, fordi jeg har sett at slikt skjedde.
§ 48. Nå, hva skal komme?
[76] Vi vet alle at vi nå lever i Laodikea tidsalder. Det vil ikke komme noen tidsalder etter denne;
det kan ikke skje, så vi lever i Laodikea tidsalder, og disse Sju Segl som lukket Boken er et
mysterium for folket, de skulle være åpnet på den tid. Det er vår tid. Det var det Han lovet. Det
vil ikke bli noe på utsiden av Ordet, for en kan ikke legge noe til Ordet eller trekke noe fra Ordet.
Det må alltid forbli Ordet. Men åpenbaringen er for å åpenbare Sannheten i Det, hva det betyr,
for å få det til å passe sammen med resten av Skriften. Da stadfester Gud at det er Sannheten.
Forstår dere hva han sa? La meg lese det igjen. Denne åpenbaring, dette mysteriet, som er
Bortrykkelsen, det er emnet. Og husk at blant de mysterier som skulle bli åpenbart, udødelighet
og Bortrykkelse er to mysterier, og oppstandelsen fra de døde. Skjønner?
En kan ikke legge noe til Ordet eller trekke noe fra Ordet. Det må alltid forbli Ordet. Med andre
ord, slik det er blitt skrevet her i Tessalonikerne er Guds Ord. Følg med nå, ”Men åpenbaringen
er for å åpenbare sannheten i Det.” For å forstå hva Det betyr, ”for å få det til å passe sammen
med resten av Skriften.”
Resten av Skrifter sier klart og tydelig at Elias må komme og restaurere. Resten av Skriften sier
at Guds Nærvær skal være her i tegn og underverk. Resten av Skriften sier at denne Personen
ikke kan komme ned i kjøtt og blod. Absolutt ikke, skjønt Han kommer ned. Han kan ikke
komme ned før først og fremst hele Ordet er blitt restaurert. Og Han forteller deg at ved den tiden
Ordet er blitt restaurert, kommer det til å bli en atskillelse og at de som ikke går hele veien dør.
De går til den store trengsel. De er ferdige.
§ 49. Ålreit. Det fins altså en kontinuitet her. Det må bli i en uavbrutt sammenheng. Bruden må
komme seg ut av det før det brenner. Vel, her kommer Menneskesønnen inn i bildet. En profet
kommer inn i bildet. Åpenbaringen 10:1-7 kommer inn i bildet. Matteus 24 kommer inn i bildet.
Det hele blir med Tessalonikerne her, som i sin tur fører oss til Efeserne 1, som fører oss til 2.
Tess. ”Den Mektige som kom ned med syv engler som forsterket ham.*” Alt er tilstede. Hele
pakken. Skjønner?
*(2. Tess. 1:7. Ovs.)
§ 50. Han sa: ” Da stadfester Gud at det er Sannheten.” Husk nå at Bror Branham uimotsigelig
slo vindikasjon fast sammen med Ildstøtten og de syv engler, som jeg tror ikke er opphengt her,
jeg mener at vi ikke har et bilde her på veggen. Han sa at kameraet fikk det inn. Og han la det ned
som et vitenskapelig bevis, slik at ikke bare naturen vitnet om Gud, men også vitenskapen vitnet
om Gud, enten han kjente Gud eller ikke, skjønner, gjorde det slik at det passet inn.
§ 51. [77] Gud trenger ingen tolk. Han er Sin egen Tolk. Han tolker Selv ved å gjennomføre de
ting som Han har sagt skulle skje. Slik som i begynnelsen da Han sa: ”La det bli lys.” Og det ble
lys. Det trenger ingen tolkning. Det ble stadfestet.
OK. Alfa er Omega. Alltid. Du kan ikke gjøre noe for det. Det er grunnen til at Gud kommer til å
tolke ved å gjennomføre det. Ved denne tiden er det nødt til å være et lys som er fullstendig
åpenbart for oss. Legg nå merke til at det står i Bibelen at Herren Selv skal komme ned fra
himmelen med et bydende rop. Og Bror Branham sa at den Ene i Åpenbaringen 10:1 var her nede
på jorden samtidig med Åpenbaringen 10:7. Og det er ved den tiden at Denne Mektige Personen
kommer ned, når Åpenbaringen 10:7 er her, da samtlige hemmeligheter som vi trenger blir
oppklart, fordi Åpenbaringen 10:1-7 går i sammen med Apostlenes gjerninger 3, midt mellom
vers 19 til 23. La oss se enda nærmere på bildet. Bortrykkelsen bringer Ham til jorden i form av
den Hellige Ånd, fordi Bror Branham gjorde oss hele tiden oppmerksom på dette faktum. Han
kommer ned i form av den Hellige Ånd.
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§ 52. Nå ønsker jeg å gå til Salme 24 vers 7 og videre:
7 Løft hodene, dere porter! Og la dere løftes, dere evige dører, så herlighetens Konge kan
komme inn.
8 Hvem er denne herlighetens Konge? Herren, sterk og mektig, Herren, mektig i strid.
9 Løft hodene, dere porter! Og la dere løftes, dere evige dører, så herlighetens Konge kan
komme inn.
10 Hvem er denne herlighetens Konge? Hærskarenes Herre, Han er herlighetens Konge. Sela
Dette var nå nedstigningen av Kristus, med de Gamle Testamentlige Hellige, den første halvdelen
i den første Bortrykkelsen. Stemmer? Han steg opp med dem. Stemmer ikke det?
§ 53. OK Brødre/Søstere. La oss gå tilbake til Judas 1:14
14 Enok, den sjuende fra Adam, profeterte også om disse menneskene og sa: "Se, Herren
kommer. Kommer, ikke går. I Salme 24 gikk Herren. Ja, Han gikk. Han gikk med tusener og
atter tusener av den Gamle Testamentlige Brud. Men i Judas:
14 Enok, den sjuende fra Adam, profeterte også om disse menneskene og sa: "Se, Herren
kommer med ti tusener av Sine hellige
(Som er hele Bruden, inkludert de 144 000, kommer Han tilbake. Hør etter nå.)
15 for å holde dom over alle, for å refse* (det er å bli straffet) alle ugudelige blant dem for alle
deres ugudelige gjerninger som de har begått på ugudelig vis, og for alle de harde ord som de
ugudelige synderne har talt imot Ham."
Og ethvert ord, alle… Jeg sier dere rett ut, at enhver djevelsk tradisjon og lære som ble inspirert
av helvete; når Jesus kommer ned på jorden med Sin Brud, da kommer vi til å stå her og ser dem
rett i øynene og si til dem: ”Dere er alle sammen en gjeng løgnere. Dere har løyet om alt.” Dere
kan stole på at Han kommer til å overbevise dem. Han kommer til å erklære dem skyldig* og en
mann som er erklært skyldig er dømt. Kristus kommer ned i menneskelig kjøtt, Gud og Hans
Brud. De kommer ned her og står ansikt til ansikt med hele gjengen.
*Gresk exelegcho
Som betyr; bevist å være feil, å erklære skyldig.
I den norske Bibelen står refse, men i den engelske Bibelen står “convict* som betyr; å erklære
skyldig.
§ 54. Nå sier du: “Vel, Bror Lee Vayle, jeg tror at jeg er for snill.” Du kommer ikke til å klare
deg i det hele tatt. Det er ikke nødvendig at du må være vemmelig for å klare det. Jeg bare sier
dere at mange mennesker har et galt syn. De er kommet så langt borte fra Guds Ord i denne timen
hvor Dommen har rammet (jorden. Ovs.): Hvem kan si at noe som er rent er urent; hvem kan si at
noe som er urent er rent. La meg si det rett ut Bror: Det er farlig. Kirken har gjort det. Vel, jeg er
ikke en del av kirken. Jeg står her i Hans ukrenkelighet – i hva Han sa, ved å ta på oss den kappen
Han fortalte vi skulle kle oss med. Skjønner?
§ 55. I orden. La oss se på bildet da. Når du snakker om Jesus Kristi fysiske legemet, da Han gikk
opp med den fysiske Brud rundt seg, som eksisterte den gangen. Når Han kommer tilbake igjen,
kommer Han igjen med den fysiske Bruden rundt seg. Hvor finner du det, at Han kommer rett
ned på jorden og tar oss opp legemlig? Nei, Han gikk fysisk opp. Han kommer fysisk tilbake, og
det er best at vi kommer dit opp hvor Han fysisk er og vi også, fysisk sett, vil være, fordi det er
den eneste måten det blir gjort på, fordi alfa er omega.
Så jeg bryr meg ikke om hvilket forbilde du bruker på denne saken, du kan ikke gjøre en ting
med denne læren, som er utenom den åpenbaringen som Bror Branham gav oss. Å, folk sier: ”Jeg
tror ikke det.” De behøver ikke å tro noen ting. De gjør det ikke allikevel,. Men han sa: ”Det var
stadfestet.”
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§ 56. Da paragraf 78. ”Nå, han ga oss visse løfter for denne siste dag.” Hva er denne siste dag?
Denne dag vi lever i, den som er der hvor jeg leste fra angående Laodikea. Fordi Han kommer til
å tolke Sitt Ord ved å la det skje rett foran øynene våre. Hør etter nå. Dersom tolkningen av Guds
Ord betyr å gjennomføre saken, og vi er ikke berørt av Det nå, hvilken slags goder vil Det gi da,
når alt sammen er over? Han sa: ”Bruden venter på åpenbaringen.” Vel, hvor går du hen, når du
får åpenbaringen? Når får du den Troen som får deg ut herfra? Jeg skal si dere, jeg har ikke noen
som helst tro til å komme meg ut herfra. Jeg har den troen at jeg kommer meg ut herfra, og jeg er
på veien nå. Du gjør det du ønsker, jeg har ingen problemer, fordi jeg vet hvor jeg går.
§ 57. Nå, Han gav visse løfter for denne siste dag i Skriften. Så der var det. Han gir oss nå en
illustrasjon. Det er hvorledes Jesus var Guds Sønn. Han lovet å sende Ham. Det lovet Gud å
sende den gangen. Det kommer til å bli på samme måte i dag. Da Han var her på jorden den
gangen kunne folk ikke tro Ham, Han sa: ”Ransak Skriften, for i dem tror dere at dere har evig
liv, og det er Den som vitner om Meg. Hvis jeg ikke gjør Min Faders gjerninger, da tro meg ikke,
men om dere ikke kan tro Meg, så tro de gjerninger Jeg gjør, for de vitner om hvem Jeg er.” Gjør
du det, da begynner du å bevege deg oppover, du ender opp et sted.
Han referer til de samme tingene i dag.
Ved endens tid, en bortrykkelsens tid, hans tjeneste beviser Hans Nærvær, at Han er her allerede,
som er Lyset. Fordi Han sa at dersom Han er den samme i går i dag og i alle evigheter, da vil Han
gjøre i ånden det som Han gjorde i kjødet. Hvorfor er Han her i ånden? Ropet, Røsten, Basunen.
Du kan ikke komme deg bort fra Det.
§ 58. [79] På Wesleys tid vitnet hans gjerninger om hvem han var. Vitnet om hvem var? Wesley,
hvem han var. I Luther sine dager om reformasjonen, ja det vitnet selvfølgelig om hvem Luther
var… ikke Jesus. Det vitnet om hvem Luther var. På pinsvekkelsens tid om gjenopprettelsen av
nådegavene, tungetalen, utkasting av djevler, og gavene vitnet. Hvem ble bevitnet? Pinsen. Der
var ingen tvil om det.
Dette ligger nå tilbake i tiden, skjønner? Deres gjerninger vitnet om hvem de var. Hva slags folk
de var. De bar også vitne om hva Kristus hadde for den tid. Nå da, hva da med denne timen med
Nærværet ved William Branham, profeten?
§ 59. [80] Da dette begynte i førstningen sa menneskene… Jeg leser bøkene om pinsens historie.
De sa: ”Dette kan ikke vare lenge; det kommer til å brenne ut.” Det brenner fortsatt, Hvorfor?
Det er fordi man aldri kan slokke det. Gud sa det skulle være der. Det er den delen av Ordet og
det er umulig å slokke… Hør etter nå. Når så Bruden blir kalt ut, som Hun ikke ble under Luther,
Wesley, Pinsen… Hvordan kan du slokke det? Det er åpenbaringen av det manifesterte Ord som
blir rettet opp.
Med andre ord, alt som Bror Branham gjorde var å vitne om at det foregår nå. Se nå, tror dere
ikke at forløsningen av menneskeheten, gjennom Jesus Kristus, foregikk allerede fra samme
stund da engelen kom til Maria? Så absolutt. Forstår du ikke at forløsningen foregikk da den
Hellige Ånd befruktet henne, ved å legge begge disse cellene der inne? Og vet du ikke at
forløsningen ble gjort ferdig en dag, at Han gikk til Hades, talte til sjelene i fangenskap, tok Hans
blod dit opp og forløsningen står fast.
Ikke fortell meg at forløsningen ikke foregikk. Og ikke fortell meg at det ikke finnes tusenvis av
typisk eksempler på dette, i det Gamle Testamentet. Nå, forsøker du å fortelle meg at
Bortrykkelsen ikke er i gang. Det er sikkert at den er i gang. Jeg kan ikke noe for det at dere ikke
ser det. Men det er jobben min å slå det fast her.
§ 60. [80] ”Når så Bruden blir kalt ut, hvem kan da slokke det? Det er åpenbaringen av det
manifesterte Ord som blir rettet opp.” Med andre Ord har blitt manifestert til oss. 1Th. 4:13,
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Efeserne 1:15-23 og så videre, gjennom hele Bibelen. ”Og vi lever i denne dagen. Lovet være
Gud! Åpenbaringen av hemmeligheten om Ham Selv.”
Hvem blir det vitnet om? Elias for denne timen er Herren Jesus Kristus. Hva er åpenbaringen;
hemmeligheten av åpenbaringen? Det står her i Efeserne. Vi har lest det om og om igjen. Jeg har
talt en hel serie om det. Jeg kommer tilbake til noe av det senere, når Herren tillater det.
Ef. 1:17,18
17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og
åpenbarings Ånd til kunnskap om Ham,
18 og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik
på herlighet hans arv er blant de hellige,
Øynene til din forståelse, ditt hjerte blir opplyst.
Her står rett ut; åpenbaringen om at Han er her, sier Hvem som er her, hva som foregår. Herren
Selv er kommet ned.
§ 61. [81] Bortrykkelsen som vi taler om er bare for Bruden. Hvem får så en åpenbaring? Bruden.
Hvem som kommer til å bekjempe det? Helvetes porter. Hvem som kommer til å bekjempe det?
De som med vilje er uvitende. Hvem som kommer til å bekjempe det? Spotterne. De kommer
hele tiden til å si, vi tror, vi tror, vi tror.”
Hva tror de? Bare spør dem. ”Er Han her?” ”Vel,, Han har alltid vært her.” Da kom Han ikke ned
denne turen. Du sier meg: ”Bror Vayle, kom ned fra pidestallen.” Jeg sier da: ”Dumme idioter,
jeg står med begge på jorden, å, Bror Vayle, gi deg.” Kjære Gud.
Jesus besøker ikke sinnssyke institusjoner for å ta ut Hans Brud. Profeten sier at de er
intelligente. Men intelligente mennesker blir snart et offer for djevelen, en som ved en tilfeldighet
blir såkalt ”intelligent.” Noe er galt et sted. Det er kun for Bruden.
§ 62. [81] Husk Bibelen sier: ”Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var til
ende.” denne veldige bortrykkelse… Hvis det ikke finnes noen bortrykkelse venner, hvor står vi
da?
Vel, han er budbæreren som åpenbarer det. Han sa at vi ikke hadde visst noe om hva som
foregikk, om han ikke hadde vært her og fortalt oss om det. Hvorfor tror dere at jeg kom? Hva
tror dere at jeg kom for? Hva gjelder det alt sammen? Hvilken tidsalder lever vi i? Hva skal vi
gjøre? Hvilke løfter har vi? Han snakker om emnet Bortrykkelsen, skjønner? Vi er inne i det. Det
vil komme en Bortrykkelsen. Bibelen sier at det vil bli, og det vil bare bli for de utvalgte, den
utvalgte Kvinne, Bruden i disse dager som er hentet ut, det er den levende menighet, dratt ut av
menigheten”
§ 63. Nå lever denne Bruden blant de døde. De døde som reiste før oss, er hellige, de har allerede
hatt sitt Ord. Ordet til dem var: ”Dersom dere dør, skal dere leve.” Ordet til oss: ”Dere skal ikke
død.” Det fins altså to forskjellige Ord/Budskaper til to forskjellige tidsaldere. Jeg bryr meg ikke
hva andre sier.
[82] Ordet ”Menighet” betyr ”Kalt ut.” Slik som Moses kalte en nasjon ut av en nasjon, kaller
den Hellige Ånd Bruden ut av Menigheten.
Husk nå at Moses er en profet. Dere forstår det. Hvem er nå denne… Vel, la oss gå til Åp. 18:1.
Vi kommer til å se noe her.
Åp. 18:1f
1 Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble
opplyst av hans herlighet.
2 Han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for
onde ånder – et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl.
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En annen engel nå, kom ned for å si dette. Husk nå at for hver budbærer her, fins det en annen
der, og det fins en over samtlige. Stemmer? Så absolutt. De syv budbærerne til de syv
menigheter, hadde syv engler som motpart, og i midten står Jesus Kristus Selv, den Ene som er
over alle. Ikke forsøk å narre meg. Det er hva profeten sa, og jeg viser dere det senere. ”Et
tilholdssted for onde ånder – et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet
fugl.” Og så videre.
§ 64. Åp. 18:4
4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk!
OK. Det fins en budbærer, og det er nødt til å være en profet med et budskap, fordi menneskene
ikke hører Guds Ord, Guds Stemme. Bare en profet kan gjøre det. Det er derfor, at budbæreren
for denne timen er en profet, og han skriker ut til menigheten om å komme ut, til Bruden om å
komme ut. Altså, er hun kalt ut.
§ 65. Legg nå merke til hva han sier her: ”Når dere ser Gud komme ned fra Himmelen og stå
foran folket, åpenbare Seg Selv slik Han alltid har gjort. Det er Sannheten, og Bibelen er åpen.
Forstår dere. Vi er her!”*
OK, vi har denne Ene som kommer ned, denne Ene som var på tronen, og det er en profet (her.
Ovs.) Det er her Gud går inn i profeten, og profeten taler; og det er Gud som taler.
* Sitat fra Bortrykkelsen side 34, § 142.
§ 66 [82] Likesom Moses kalte en nasjon ut av en annen nasjon, således kaller den Hellige Ånd
Bruden ut av menigheten. En menighet ut av menigheten, medlemmer fra alle konfesjoner utgjør
en Brud, Brudetreet - det er på bånd - En kalt Brud kommer ut … Og det er dette som er
Brudetreet eller bedre sagt Bruden, det er Hun som kommer til å bli med i Bortrykkelsen, og Hun
alene, ingen andre enn Bruden, utvalgt og forutkjent av Gud fra begynnelsen, Faderens åndelige
gen.
Fra dette punktet og en eller to sider framover kommer han til å åpenbare hvem som er Bruden,
angående Dens Kilde, hvilket er de åndelige gener fra deres Far, som er Gud.
[83] Men legg merke til: Visste dere at hver og en av dere her var i deres far som et gen i årevis
før dere ble født?
Hvor var dere? I deres far. Du kan muligens være uenig, men du blir nødt til å høre etter, fordi
denne profeten forstår det virkelig, han snakker om din jordiske far, det stemmer. En sædcelle var
i deres far, den kommer fra hankjønnet, ikke fra hunkjønnet. Dette beviser det jordiske, når han
snakker om den jordiske far. Skjønner? Kvinnen leverer egget, en grobunn, men sædkimen
kommer fra mannen.
[84] La meg nå si at i min far, eller bedre sagt, sønnen min som sitter her. Han mente det faktisk
ikke. Han snakker om sin sønn.* Da jeg var seksten år gammel, var sønnen min i meg.
Poenget er nå, var han eller var han ikke? Du ser at det er her hvor menneskene blir totalt
forvirret med hensyn til naturlig og åndelig utvelgelse. De ønsker å fremstille det slik, at du er
tilfeldigvis kommet hit, det var alt for lite utarbeidet, og at du har liksom et fritt valg og ditt og
datt. Hør etter nå, du er ikke noe annet enn en lovtrell. Du forstår ikke forutbestemmelse og Guds
suverenitet inntil du forstå disse ting.
* (Bro Lee Vayle sier dette sannsynlig på en sarkastisk måte. Ovs.)
§ 67. Han sa kategorisk at sønnen hans var i ham. Kanskje sønnen hans ikke var i ham. Det er
kanskje bare tullprat, skarn. Vet du hva kalun/løypemage er for noe. Vel, jeg er slettes ikke glad i
det. Skottene lager suppe av det. Det beste jeg klare er å spise tarmen på en pølse. Vel,
løypemage er i virkeligheten den tykke muskelen til magen, og det ser til og med verre ut. OK,
skarn for meg.
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§ 68. [84] Da jeg var seksten år gammel var min sønn i meg. Jeg kjente ham ikke, men han var
der. (Var han eller var han ikke?) Gjennom en grobunn, gjennom hellig ekteskap, blir han et bilde
av meg.
OK. Hvem er meg? William Branham. Han blir ikke meg. Der står: blir han et bilde av meg. Er
det etter Skriften? Ja sikkert. Seth var en avbildning av Adam. Hvor var Seth? I hans fars lender.
OK.
Han blir et bilde av meg. Jeg kjenner ham og har felleskap med ham. Han kom akkurat til den
rette tid.
Det stemmer, født på rett vis.
§ 69. Hva med deg, hvem er du? Vel,, han sa: ”Hvis du har evig liv, var du i Gud før det var en
verden. Du er en del, en sønn av Gud, en egenskap/ attributt av Gud.
Ordet ”attributt” betyr; det er et merke som tilkjennegir opphavet. Det er nødt til å indikere noe
om hvor det kom fra. Fordi en attributt ikke er selve tingen, men er en del av tingen, hvor mange
attributter til sammen bokstavelig talt utgjør hele tingen med hensyn til manifesteringen? Nå, han
sa at du var en del av Gud, en sønn av Gud, et attributt av Gud. Han visste nøyaktig hvilken
tidsalder du skulle komme frem. Skjønner?
§ 70. Vi skal innrømme at vi må være en del av denne åpenbaringen til denne timen, fordi Han
kjente til den timen vi skulle komme i; og det er en åpenbaring for Bruden til denne timen. Og
Bruden som da er i ett med Ordet er nødt til å være en del av denne åpenbaringen. Følger dere
med, med hva jeg sier? Da er vi en del av Bortrykkelsen. Jeg bryr meg ikke om hva andre sier.
Du kan si: ”Jeg dør kanskje.” Gå hen og dø. Du skal stå opp og jeg står der og venter på deg til du
står opp. Og fordi du er en vantro, kommer jeg til å slå deg med en kølle. Dere må legge det inn
der for at dere skal forstå at vi ikke tuller. Dere vet at det fins mange mennesker som tror at
dersom man går ned (i graven. Ovs.), kommer man seg da opp igjen? Selvfølgelig. Jeg kommer
ikke til å gå glipp av det som foregår her. Hvorfor ble jeg født? Jeg ble født for å komme meg dit
hen, og jeg bryr meg ikke om hvilken vei jeg tar.
§ 71. [85] Han visste i hvilken tidsalder du skulle komme. Han forut bestemte at du skulle innta
den plassen på den tiden. Hvilken plass? Bortrykkelsen…, og ingen annen kan ta den, uansett
hvor mange etterlignere og forskjellig som må være tilstede.
Jeg bryr meg ikke om de er etterlignere og bløffmakere. Om det fins milliarder av dem, blir du
nødt til å være der. Fordi Han visste at du ville være der. Nå er du kommet fram/blitt manifestert,
og nå kan du ha samfunn med Ham.
Hvordan kan du ha samfunn uten denne åpenbaring? Våkn opp. Gå i tenkeboksen. Ikke gi meg
skylden for det dere mangler. Se, jeg leser det for dere. Jeg forklarer det for dere. Dersom dere
ønsker dere en pinsevenns dans eller noe metodist tullprat og trampeklapp, da ser dere på feil
person. Fordi jeg var glad da jeg forlot pinsevennene. Velsignede Gud, de var også glad for å bli
kvitt meg; ingen tvil om at baptistene og hele denne gjengen var det. Akkurat som den stakkars
gamle hvalen var, som Jonas hoppet og danset i, fordi han tenkte på den hellige byen. Den gamle
hvalen spyttet ham ut. OK?
§ 72. Du kan ikke ha samfunn uten det. Det er sant, fordi dersom vi er i Lyset som Han er i Lyset
og Lyset er: Han er her for en Bortrykkelse. Dersom du nå er i dette Lyset, har du samfunn. Da si
meg folkens, slå av dette lyset. De sier: ”Vel,, det er ikke måten vår kirke lærer det på.” Jeg bryr
meg ikke om det. William Branham stod der og sa: ”Vet dere hva som foregår?” Han sa: ”Fortell
meg hva dere virkelig tenker. Får du tak i hva som foregår?” Da lente han seg tilbake og forklarte
det.
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Jeg forteller dere at djevelen aldri i verden kan klare å seire over oss. Dette er noe han ikke vet
noen ting om. Han er helt utenfor. Fordi alt han noensinne har bygd opp har vært bortkastet, og
han kan ikke bygge på det Åpenbarte Ord. Dette er grunnen at kirkene ikke kan det.
§ 73. [85] Nå er du kommet fram/blitt manifestert; nå har du samfunn med Ham, bare for Bruden
under blodet, se nå… og det er det Han ønsker. Han lengter etter å ha samfunn, å bli tilbedt. Men
hvis ditt liv ikke alltid har vært et attributt av Gud, så er du bare en som aper etter
Kristendommen.
Han sa med andre ord: ”Dersom dere ikke var der til å begynne med, er dere bare en etterligning,
og dere er etterapere av Kristendommen nå, og dere kan være meget fine etterapere av
Kristendommen.” Dere kan etterape bedre en de som er ekte. Det fins milliarder og atter
milliarder av disse etterapere av Kristendommen.
Legg nå merke til at han snakker om kjensgjerning i denne endens tid som er dette som vi nevnte
i 1. Joh. 1:7, vi har samfunn dersom vi er under den, og vi har blodet til å rense oss. Og dette er
det samme som i Matt 24:27, Lyset som kommer i endetiden. Og Lyset som kommer i endetiden
er Menneskesønnen og den komplette åpenbaring. Og det finner sted en separasjon når
åpenbaringen kommer, og de som tilhører det sanne Ord kommer seg ut herfra, og de med det
falske kadaver forblir her. Det er her dere befinner dere i dag.
§ 74. Vi slipper dere ut herfra, fordi klokken er ett og det er nesten slutt på lydbåndet. Neste uke,
kommende søndag, om Gud vil, skal vi begynne med den kjensgjerning han snakker om med
hensyn til de som etterligner Kristendommen, de som oppfører seg som om de er en del av dette.
Og de har ikke mer del i utvelgelsen enn katten. Skjønner? Og han går inn i den realiteten
angående inseminering av kveg og Demas Shekarians store flokk med melkekyr. Og han forteller
dere hvordan saker og ting i virkeligheten virker; og han sier at det er nøyaktig på den måten det
foregår. Og han kommer inn på denne historien med ørnen. Og tanken som kommer fram er
denne, dersom du ikke var et gen av din Far, er du ikke det i dag heller. Dersom du ikke var forut
kjent, kan du ikke være med i forutbestemmelsen. Det er helt umulig.
Da ser du at resten kommer inn slik det er skrevet. Det fins noen som ikke klarer seg og noen som
kommer opp i den andre oppstandelse. Det stemmer. Det er alt sammen skrevet opp der, men
dere kjenner til alt tilbehør, som det var, for å vise frem Guds fullkommenhet og herlighet, når
Gud tar Bruden igjennom. Alle disse ting faller på plass slik som Bror Branham har lært oss.
§ 75. Vi kommer til å ta det neste uke. Jeg tror ikke at vi kommer til å gå inn på det kommende
onsdag. Vi forsøker å ta det opp på søndag slik at det blir uavbrutt, og la meg se, vi tar da fra
midten av side 14 til midten av side 18. OK, da har vi det. La oss stå opp.
Himmelske Far. Vi er så lykkelig over å kunne si at vi verdsetter din godhet, din kjærlighet til oss
for å komme i ditt hus her, og for å se hva vi tror er sannheten. Vi kan ikke bevise noen ting, Far,
vi er ikke i ferd med å bevise noen ting. Vi tror. Vi tror at vi har hørt din stemme. Vi tror at vi har
hørt fra himmelen. Vi tror alle disse ting, Herre, at vi er midt i Opprykkelsen nå. Denne storslåtte
begivenhet som får de døde til å komme ut av sine graver står for tur, og vi kommer til å se dem,
fordi vi er en del av dem. Vi er alle sammen forut kjent til denne endetid ved utvelgelse og
forutbestemmelse. Det blir bevist. I virkeligheten, Herre, vet vi at beviset er tilstede i denne timen
i en manifestering om at vi ikke spotter Bortrykkelsen. Vi er 100 prosent for det, å Gud. Vi tror
Deg, Herre, og vi går ikke til venstre eller til høyre. Og vi elsker Det, Himmelske Far. Det er søt
deilig manna. Fantastisk, fantastisk, fantastisk. Vil ikke selge Det, ikke for milliarder, Herre, eller
for noe annet under himmelen eller under jorden, fordi Gud i Himmelen, vi vet at Du ville aldri
legge en del av Ordet her og manifestere Det, dersom det ikke ville fortsette hele veien, akkurat
som profeten sa. Vi bryr oss ikke om det er flo eller fjære, liv eller død, myndigheter eller makter;
hva det enn er, går det ikke an å skille oss fra Deg. Fra nå av går vi rett inn i Bortrykkelsen. Vi er
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allerede blitt dømt rettferdig; ved, Herre, at Jesu Kristi Blod har sprengt syndene. Og vi herliggjør
ikke oss selv som om vi kunne gjøre noe, men Herre, vi Herliggjør Deg; fordi Du gransker oss
som menneskelige vesener og ser oss gjennom Blodet, gjennom den evigvarende pakten, ved å se
på oss som disse sønner som går inn i udødeligheten. Herre, vårt håp og vår hvile og alle ting er i
Deg, O Gud. Vi har ikke en kamp med noen, Herre, ikke engang med oss selv lenger, vi har
kommet inn i Din Hvile, inn i Ditt vidunderlige grep på oss, Herre. Vi vet at vi går opp sammen
med Deg. Du fører oss dit. Vi er glade, Herre, i Din glede. Vi fryder oss i Din fryd. Så langt som
vi vet Far, ser vi ikke noe annet enn Deg, og det som mangler, om noe, dybden av åpenbaringen,
vi tror Herre, at dypest sett er der ingen grenser når det gjelder disse vann som kommer ut fra
Porten i Øst…
Slutt på lydbånd.
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