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Bortrykkelsen #1.
Emnet er bortrykkelsen.
En tale av Lee Vayle. 18.09.83.
Skal vi be? Himmelske Far, vi er meget glade for å vite at vi ikke bare synger, men at det i
virkeligheten er en bønn til Deg, en forbindelse og en respekt av Ditt Nærvær, fordi vi vet at
Du er her. Vi vet at det blir til en slik realitet en dag at dette skal ikke, skjønt det kan visne på
en måte, visner det ikke, fordi det er Ord på Ord, virkelighet på virkelighet, som kommer
nærmere og nærmere. Det kommer til å bli en mer komplett og perfekt forståelse av den
åpenbaringen som er gitt oss. Vi er meget takknemlige for det.
Vi ber Deg om å være med oss mens vi studerer Ditt Ord; la det komme ned i våre sjelers dyp.
La det ryste vår ånd, Herre, slik at vi kommer mer på linje med Deg. Vi vet at denne timen må
komme, og vi lengter etter den. Vi er klar over at mye følger med i farvannet, på grunn av
nåde og fordi det er virkelighet, tror vi, Herre, at Du har satt oss i en posisjon og styrket oss
med makt i vårt indre slik at vi har muligheter til å klare oss med alt det andre. Siden vi tror
det, Herre, kaller vi på Deg for Din hjelp som vi trenger i denne stund, og vi tror at Du
allerede har svart oss. Og vi tar det som et spesielt privilegium fra Deg, at vi har denne
benådningsansøkning at vi er en del av dette Ord og også at vi er en del av seieren som følger
med. Vi lovpriser Deg i Jesu Kristi Navn. Amen. Vær så god, sitt ned.
§1.
Jeg kommer til å gjøre noe som jeg ikke har gjort før på en søndag. Jeg kommer til å
gjøre det minst to søndager, som er denne og neste søndag. Vi kommer til å lese Bror
Branhams Budskap, og vi er tilbake igjen til ”Bortrykkelsen” [ Branhams tale fra 041265.
Sitatene som Bror Lee Vayle kommer med er tatt fra dette heftet. ovs.]. Jeg kommer ikke bort
fra det. Helt umulig.
Nå, først og fremst på side 6, hvor Bror Branham sier: ”Jeg ønsker å tale om emnet
bortrykkelsen.” Hva er emnet som han kommer til å tale om? Si det. (Forsamlingen:
”Bortrykkelsen.”) Det er alt han sier om hva? (Forsamlingen: ”Bortrykkelsen”.) Emnet er
’bortrykkelsen.’ Stemmer det?
§2.
I orden. Da vi begynte med dette på onsdagsmøtene for en stund siden, la dere merke
til at jeg fortalte dere: dette er en åpenbaring, og det er åpenbaringen om denne timen. Så, det
er grunnen til at ingen tidligere kunne forstå åpenbaringen. Stemmer det? Det er grunnen til at
noen som helst tanke du eller jeg hadde angående åpenbaringen om bortrykkelsen, hva var
de? Gale. Det er grunnen til at Bror Branham sa: ”Kom deg bort fra din måte å tenke på.” Var
det, det han sa? Bli kvitt dine tanker. Du har ingen tanker angående bortrykkelsen. Dersom du
har, er de ’gjødseldynge'-tanker. Stemmer det? Dine tanker er feil. Mine tanker er feil. Slik
var det hele veien gjennom, se, din måte å tenke på er feil. Få dine tanker rettet opp. Ikke tenk
lenger på den måten du pleide å tenke. Hør hva Bror Branham sa. Dette er de rette tanker.
Stemmer det? I orden.
§3.
Emne for de neste to uker blir emnet, emnet, emnet. Forstår dere hva jeg sier? Husk
hva emnet er. Jeg kommer ikke til å snakke om hester, og da uten grunn til å gå over til emnet
bil. Jeg kommer ikke til å snakke om bil og da flette inn en flymaskin. Det kommer til å bli
’bortrykkelse, bortrykkelse, bortrykkelse.’ Forstår dere? Hva er en bortrykkelse? Å bli tatt
opp. Forstår dere hva jeg sier? Vi går rett inn i saken. Vi tuller ikke. I orden. Emnet er
”Bortrykkelse” – ikke noe som helst pinsevennetull. Ikke dine tanker. Men dette er måten å
tenke på emnet, bortrykkelsen.
§4.
§28. ”Nå,” han sa: ”Jeg tror det skal bli en bortrykkelse. Alle Kristne tror det.” En
som ikke tror det er bare ikke en Kristen. Beklager, men slik er det.
”Vel,” sier du, ”Hva med det? Hvor plasserer du denne bortrykkelsen? Før trengselen, i
trengselen, eller etter trengselen? Før tusenårsriket, eller etter tusenårsriket.”
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Jeg bryr meg ikke hvor dere plasserer den. Bortrykkelsen kommer til å finne sted. Det er en
Bibelsk lære angående Kristi vitnesbyrd. Alle som er Kristne tror på et eller annet vis på en
slags bortrykkelse. Dersom de ikke gjør det – vel, de er kanskje ikke hinduer, men de kunne
likegodt være det.
[§29] Nå leser vi for å få en bakgrunn..
For hva? En bakgrunn. For hva? (Forsamlingen svarer: ”Bortrykkelsen.”) Takk skal dere ha,
det var meget bra. I orden. En bakgrunn er en ramme som utfyller og forstørrer forståelsen av
det emnet som blir lagt fram. Så han sa:
”Jeg begynner med en bakgrunn her og dersom dere hører etter vil dere forstå at det jeg
kommer til å behandle ut fra denne bakgrunnen stemmer overens med det.”
§5. I orden. Vi leser fra Salme 27: 1-5. (1930 oversettelsen er brukt her. ovs.) Salme 27:1-5.
1. Herren er mitt lys og min frelse,( Noe om Herren og Herren er lyset og frelsen.) For hvem
skal jeg frykte?(Frykten forsvinner.) Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes?(Vel,
det er noe å være redd for, men Gud blir vår styrke.)
2. Når ugjerningsmenn nærmer sig imot mig for å oppsluke mig, mine motstandere og mine
fiender, så snubler og faller de selv. (Det er hva som her blir sagt. Og bortrykkelsen gir oss
noe som er årsaken til at folk snubler. De faller, men det gjør ikke vi.)
3. Om en hær leirer sig imot mig, frykter ikke mitt hjerte; (Bror Branham sa at han ikke hadde
frykt lenger.) om krig reiser sig imot mig, enda er jeg trygg.
4. Én ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg efter,(Nå, dette er en holdning) at jeg må bo
i Herrens hus alle mitt livs dager for å skue Herrens liflighet og grunde i hans tempel.
(Ok. Vi vet at Bruden er legemet – å være en del av Bruden, å tilbe som en del av Bruden, å
skue Ham.)
5. For han gjemmer mig i sin hytte (Der kommer til å være et tilfluktssted på den tiden.) på
den onde dag, han skjuler mig i sitt telts skjul (Nå, dette er en hemmelighet. Det kunne være
den hemmelige forening av Bruden i Tabernaklet.); på en klippe fører han mig op.
(Åpenbaringens fjell.)
§6.
Nå, han sa: ”Dette er bakgrunnen.” Som i virkeligheten er roten av 1 Tess. 4:13.
Jeg leser Det i kapittel 4, så vi leser Det.
1Thess. 4:13-18.
13. Men vi vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om de hensovede, forat I ikke skal sørge
(eller være bekymret.) således som de andre, som ikke har håp.
(Med andre ord, dere kommer ikke opp i vanskeligheter. Dere ender ikke opp i Jakobs
vanskeligheter, denne tid av sorg, den store trengsel, slik som andre som ikke har dette håp
som vi snakker om. Det er nå et visst håp eller forventing som ligger i denne bortrykkelsen –
som er Ånden på Herrens dag – det er noe som du blir ikledd. I orden.
14. For så sant vi tror at Jesus døde og stod op (grunnvollen til hele kristenheten.) , så skal og
Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham.(På samme vis som Han frambrakte dem
ut av graven – uforgjengelig.)
15. For dette sier vi eder med et ord av Herren (SÅ SIER HERREN. Dette er Skriftens Ord.
Dette er det bekreftende uttrykket.) at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer,
skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede; (Vi kommer tilbake til det senere.)
16. for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengelens røst
og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå;

3
17. derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften
for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. (Så vi unnslipper derfor
vanskeligheter… ved å ha gått inn i en tidligere hvile av håp og forventning.)
18. Trøst da hverandre med disse ord!
Dette er det samme som i Malakias 3:16.
Malakias 3:16.
16. Da talte de ofte med hverandre de som frykter Herren og tenkte på hans navn: og Herren
lyttet til dem.
(Bruden har et språk. Ser dere? Hun snakker annerledes en de andre. Hun sier sannheten. Ser
dere?).
1 Tess. 5:1
1. Men om tidene og stundene, brødre, trenger I ikke til at nogen skriver til eder;
(Nå, han sier, i dette finnes det tider og sesonger – de epokegjørende sesonger hvor dere
beveger dere inn i noe. Innenfor dette er det derfor perioder med utvikling.)
§7.
De har angrepet meg angående dette. Hør på meg. Jeg er forberedt for å død for det!
Vi er i en utvikling nå. Du er blitt fanget inn i noe hvor du vil bli tatt opp for å være sammen
med Herren. Og Herren gjør alle disse tre ting. Se jeg kan sitte rett her, og jeg kan ikke lese
deres tanker, men jeg kjenner dere. Og jeg vet hvor de forrige innflytelser kommer fra. Dere
behøver ikke å tro det. Desto færre som tror Det, desto bedre. Fordi da føler jeg meg sikrere
på at jeg har rett. Jeg forsøker ikke å såre dere… Vil bare at dere skal vite en ting: jeg tuller
ikke.
§8. 1Tess5: 1-5.
1. Men om tidene og stundene, brødre, trenger I ikke til at nogen skriver til eder;
2. I vet jo selv grant at Herrens dag kommer som en tyv om natten.
(Nå, dere finner ut at Bror Branham sier det i ”Bortrykkelsen.” Hørte dere hva jeg sa? Jeg
fører dere til det. Det er rett her på side 238 i det ”Tredje Segl.”)
3. Når de sier: Fred og ingen fare! da kommer en brå undergang over dem, likesom veer over
den fruktsommelige, og de skal ingenlunde undfly.
(De er født inn i noe!, som frambringer et menneske, som er djevelen! Ikke vær redde. Jeg er
ikke. Opphisset? Ja, men ikke alt for mye nervøs. ’Og de skal ingenlunde undfly.’ Du tror det
du vil.)
4. Men I, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulde komme over eder som en tyv;
(Han sier det to ganger. Den dagen som frambringer Antikristen med hevn er ikke din dag. Du
kommer ut her i fra som en tyv.)
5. for I er alle lysets barn
(Hvorfor? De vet noe. ’Herren er mitt Lys og min Frelse.’)
(Ca. 85 sekunder av bandet er klippet. ovs.)
5. for I er alle lysets barn
og dagens barn; vi hører ikke natten eller mørket til.
6. La oss derfor ikke sove, som de andre, men la oss våke og være edrue!
(Be litt og slumre litt, og det går nedenom og hjem.)
7. De som sover, sover jo om natten, og de som drikker sig drukne, er drukne om natten;
(Ikke slik at vi ikke er drukne. Vi har fått en annen type vin – vinen som stimulerer og
åpenbarer.)
8. men vi som hører dagen til, la oss være edrue, iklædd troens og kjærlighetens brynje og
med håpet om frelse som hjelm;
9. for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,
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(Han er vårt Lys og vår Frelse. Dersom Lyset har kommet, har Frelsen kommet. Likevel
snakker folk om en Frelse skilt fra Lyset.)
9. men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,
10. han som døde for oss, forat vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham.
11. Forman (Lee Vayle bruker her ordet *komfort* istedenfor forman.) derfor hverandre, og
opbygg den ene den andre, som I og gjør!
Det ligger med andre ord en oppbyggelse i det å snakke om dette Budskapet. Der finnes ingen
oppbyggelse noen andre steder! Dersom du ønsker å bli oppbygget, da bry deg ikke om hva
naboen der ute i verden gjør, den verdslige kirke eller hvem som helst. Dette her er stedet
hvor du kan bli oppbygget. Dette her er bakgrunnen.
§9.
[§30.] Nå i dag mens vi taler om dette emnet… Hvilket emne? (Forsamlingen:
”Bortrykkelsen.”) Er dette en del av bortrykkelsen..… Salme 27? (Forsamlingen: ”Ja.”) Fint,
takk skal dere ha. Det er bra. Nå , mens vi taler om dette emnet…Bortrykkelsen. Og nå kan
noen av dere være av en annen oppfatning om den innfallsvinkel som jeg tar.
Nå, han sa; ”Du kommer til å tro det på en annen måte enn det jeg kommer til å si dere.
De sa: ”Du tar feil.”
Jeg bryr meg ikke om hva du trodde angående bortrykkelse – etter trengselen, før trengselen,
før tusenårsrike, etter tusenårsrike, dette, ditt eller noe annet. Jeg bryr meg ikke om hva du
tror. Du tar feil, fordi du viker av. Hvordan kan en Åndsfylt troende legge vekk åpenbaringen
som er grunnfestet på stadfestelse?
… Hvor mange her tror at Bibelen lærer at Menigheten blir rykket bort? (Ja, det stemmer!)
Menigheten blir tatt opp.
§10. Hva er en bortrykkelse? Å ta bort Menigheten. Og Bror Branham er av en annen
mening enn alle andre. Og han er den eneste som ikke har et fordervet sinn med hensyn til
dette emnet. Vi så det i den tredje utvandring. Alle andre hoder er fulle av oppkast og møkk.
§30. Nå: Det kommer til å bli en bortrykkelse uavhengig om dere er metodister, baptister,
presbyterianer, hva dere enn er, pinsevenner. Med andre ord: det spiller ingen rolle hva din
menighet tror – det kommer til å bli en bortrykkelse på den måten jeg forteller dere. Forstår
du? Nå, han er annerledes. Så absolutt. Riktig?
[§31.] Og jeg tror at mens jeg taler…Taler hva? Angående emnet, Bortrykkelse… (i det) dere
vil avvike fra meg, og jeg bryr meg ikke hva dere tror. Dere tar feil. Jeg har rett. Stadfestelse!!
Jeg går ikke opp her for å si noe som jeg tror vil glede folket. Akkurat som Paulus, han vil få
fiender.
Vel, han forteller dere: dere kommer ikke til å glede dere over hva han sa. Og om noen få
minutter skal vi vise dere hvem som kommer til å si hva. Og jeg forteller dere at jeg satt der
da han sa hva ”Ropet” var, og jeg sa helt nede i min sjel og mitt hjerte: ”Bror Branham jeg har
hørt deg si en mengde merkelige ting, men dette slår alt. Jeg kan ikke god ta det.” Plutselig sa
noe inn i meg imot min vilje: ”Men når tok han noen gang feil?” Og jeg sa: ”Det stemmer.
Han har rett. Lovet være Gud. Bortrykkelsen…. Ropet er Budskapet.”
Jeg bryr meg ikke hva andre sier om hva Ropet var. Jeg bryr meg ikke om hvor mange
teologer. Jeg bryr meg ikke om hvor mange kloke hoder der er. Jeg bryr meg ikke. Jeg
kommer til å si dere at dersom William Branham har feil, så har jeg feil. Og dersom han har
rett, har jeg rett. Og jeg har satset alt på det, og det har jeg gjort.
§11. Nå, han sa: ”Jeg kommer ikke til å behage dere.” Han sa i § 31:
”Nå, jeg går ikke bare opp hit for å si noe som jeg tror ville behage folket. Jeg har aldri gjort
meg skyldig i det. Det er best du tror det. Han slo det kraftig inn med slegge. Jeg ønsker å
komme opp hit for å si noe som jeg føler meg ledet til, ellers kommer han ikke til å si det, som
jeg tror vil være til hjelp for dere, noe som vil videreføre din erfaring med Gud, dersom du er
en Kristen, og dersom du ikke er en Kristen, blir du så skamfull av deg selv at du blir en. Nå,
dette er umulig hvis ikke personen har sæden. Alt Bror Branham kan gjøre er å så ut sæd og

5
vanne det. Dersom det ikke var noe som kunne ta imot det, da glem det. Og dette er grunnen
til at jeg alltid har forsøkt å få mine tanker på lik linje, slik som Herren ville lede meg til.
[§32.] Nå er vi advart, ettersom læren av dette… Læren om hva? (Forsamlingen:
”Bortrykkelsen.”) Takk skal dere har…i de siste dager skal det komme spottere.
Nå, hva kommer de til å gjøre med læren om bortrykkelsen i dette Budskapet? De kommer til
å gjøre hva? (Forsamlingen: ”Spotte det.”) Takk skal dere ha. Det er fint. De kommer til å
spotte det. Nå, gå ikke glipp av det, at spotterne i 2. Peter 3 har å gjøre med Salme 27.
§12. Hemmeligheten med bortrykkelsen er at Gud sender Sin Kraft inn i Menigheten for å
oppreise de døde og for å få oss ut herfra. La oss finne ut av det. Vi bryr oss ikke hva alle de
andre sier.
De sier: ”Bror Vayle lærer feil.” Vel, i orden. Lovet være Gud. Jeg tar feil. Jeg går til helvete,
mens jeg lovpriser Herren. Unnskyld meg, jeg kan ikke forandre meg, helt umulig. Nå:
Ef 1:17-20.
17. at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings
Ånd til kunnskap om sig,
(Og bror Branham sa: ”Visdommens Ånd kommer inn i Menigheten for å gjøre åpenbaringen
om Den Hellige Ånd kjent til Menigheten. Ingen andre kan gjøre det med andre ord. Den
Hellig Ånd selv kommer ned, og Han selv gir åpenbaringen. William Branham gjorde ikke
det. Og vi har ingen åpenbaring som er Ordåpenbaring inntil denne Ånden kommer og når
denne Ånden gir det. Og det er nødvendig at denne Ånden blir identifisert!, fordi disse to
ånder er så like hverandre i endetiden at bare de utvalgte ikke blir forført. Vi kommer til det
om et øyeblikk. Ikke bli bekymret; jeg kommer til det. Kanskje ikke denne formiddagen.
Dette emnet kommer til å være tema en stund framover. Så jeg tar meg tid til det.
Får Menigheten inn og åpenbarer hvilken dag vi lever i. Bortrykkelsens dag, dagen for
oppstandelse. Og det er nødvendig med en åpenbaring fra Den Hellige Ånd for å gi deg
stedet, dagen og timen! Og om Han ikke gjør det, da er det ikke dagen. Det er ikke hendelsen.
Akkurat det samme da Gabriel kom til Daniel. Daniel 8:16. Den Hellige Ånd kommer til
Menigheten i de siste dager for å åpenbare disse store dype hemmelige sakene. I orden.
§13. Han kommer inn slik at Ef. 1: (kan bli oppfylt. ovs.)
18 og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og
hvor rik på herlighet hans arv er iblant de hellige,
19 og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, efter virksomheten av Hans veldige
kraft,
20 som han viste på Kristus da han opvakte ham fra de døde (Det er den levende Brud –
forvandlet når de døde står opp av jorden og de blir tatt opp i en bortrykkelse. Nå, han
[Branham ovs.] sier: ”Denne læren kommer til å bli spottet.”
§14. La oss nå lese fra 2. Peter 3:4,5. La oss se om det ikke er riktig hva jeg sa i forbindelse
med at de skulle spotte Det.
3. idet I først og fremst vet dette at i de siste dager skal det komme spottere, som farer frem
efter sine egne lyster (Med andre ord, de bygger på hva de ønsker det skal være! Ikke på hva
Gud sa det skulle bli, men på hva de ønsker det skulle bli.)
4. og sier: Hvor er løftet om hans gjenkomst? for fra den tid fedrene sovnet inn, (Nå, hva
plasserer han her? Bortrykkelsen. Emnet er bortrykkelsen.) vedblir jo alle ting som de var fra
skapningens begynnelse.
OK. Det betyr: går bare videre med Frelsen og dåpen i Den Hellige Ånd og en dag, uten at vi
trenger noen ting, ingen ting finner sted, og plutselig står de døde opp, plutselig blir vi
forvandlet. SLUDDER! Dette er en satans løgn fra helvete! Dette går ikke så uten videre,
fordi dåpen i Den Hellige Ånd begynner å avta. Noe er i ferd med å skje. Vi runder et hjørne!
Men de andre sier: ”Å, hvem trenger ditt? Hvem trenger datt? Hvem trenger Elias? Hvem
trenger Hans nærvær? Hvem trenger dette?” Ti still. Og så sier dere at dere tror på William
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Branham, profeten? Dere er løgnere, og sannheten er ikke i dere. Dere rir på hans
frakkeskjøt, men dere rir til helvete, fordi Branhams frakkeskjøt ikke danner bortrykkelsen.
William Branham er med i bortrykkelsen. Frakkeskjøten blir revet av. De spotter. Det er hva
de gjør.
§15. Nå, sier de: ”Hvem er det som trenger noe?” La oss finne disse spottere før vi sier for
mye om dem… vi går inn i hva Bror Branham sa. Åpenbaringen 3: 14-17.
14. Og skriv til engelen for Menigheten i Laodikea: Dette sier han som er amen, det
troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning:
(Si det til dem angående disse spotterne, Bror Branham.)
15. Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm;
(Dere sitter på et gjerde og forsøker å hoppe til den ene eller den andre side når den rette tiden
kommer. Hvor mange mennesker i Branhams Budskap har forsøkt det? Det er her jeg har
kommet i klammeri med disse predikantene: svingdørens menighet. Jeg bare løp ut. Tar ditt
standpunkt: ti still eller forsvin.
17. Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og
ynkelig og fattig og blind og naken,
De er spottere. Hvorfor? Fordi sannheten er: dere er fattig, motbydelig (ussel), ynkelig, blind,
og dere sier; ”Sludder, vi har alt sammen.” Ja: ”Hvorfor,” sier de; ”Den rettferdiges vei
skinner mer og mer inntil den fullkomne dag. Vi vandrer i Lyset. Vi er i Lyset.”
§16. Jeg husker pinsevennene fra år tilbake da jeg var 21 år gammel. De sa: ”Hør etter, våre
fedre kom seg ut av disse menigheter på grunn av Lyset. La oss derfor ikke fornekte fremtidig
Lys.” Og det var akkurat det de gjorde.
”Å,” sa de, baptistene: ”Alt går fint.” Og lutheranere sa: ”Dersom alt fortsetter, fint. Glem
det.” katolikkene sa det samme. Wesley sa det samme. Fortsett… alt går bra.” Nå sier
pinsevennene: ”Alt går bra. Bare fortsett.” De er løgnere.
§17. Framtidig Lys. Og en sannhet er åpenbart denne gangen, og spottere går imot Det. De
går imot sannheten angående Bortrykkelsen framsatt av William Branham. Muligens ikke av
meg. Jeg kunne undervise det feil. Jeg tilstår det. Jeg kunne bli bedratt. Jeg kunne bedra dere.
Jeg er ærlig talt lurt, og dere er ærlig talt lurt; og vi er ikke spottere. Vi gjør vårt ytterste for
ikke å være spottere. Men de bekjemper dette, fordi noen må bestride disse tingene. ”Vel,” sa
de: ”Alt går så bra,” for dette er de derfor med vilje uvitende om det. [2. Peter 3: 5,6.]
5 For de som påstår dette, er blinde for at det fra gammel tid var himler og en jord som var
blitt til ut av vann og gjennom vann ved Guds ord,
[På Engelsk (KJV) lyder vers 5 slik; Nå, dette er de med vilje uvitende om, at det fra gammel
tid og så videre. ovs.]
6 og derved gikk den verden som da var, under i vannflommen.
Nå, han forteller deg noe. Dommen må komme; og dommen må tydeligvis komme fordi læren
om bortrykkelsen ble forrådt / sviktet. Jeg er lei meg for det, men det er der det ligger.
Hvorfor skulle profeten ellers har sagt dette? Hør her, jeg kan ikke ha et hus i Cleveland og
samtidig ha det samme huset i Cincinnati! Med andre ord, våg ikke som profeten sa:
”Fordreie Skriften og ta en ting ut av sin tekstsammenheng.” Da tar han dette ikke ut av sin
tekst sammenheng – noen andre gjør det. Jeg bryr meg ikke hva de andre sier…. spottere.
§18. [§33.] Nå ser vi grunnen til at dette emnet er så bagatellisert…
Du kan med andre ord forstå det på to måter. De forsøker å bagatellisere det ved å belyse det
selv (ikke helt sikker på oversettelsen. ovs.), eller at vi har fått Lyset over det i denne timen,
og begge deler er sant, fordi i denne timen har vi fått dette Lyset, og folk selv belyser det...…
Fordi profeten, den profet, her har sagt at det skulle komme spottere i de siste dager som
skulle si disse tingene. OK.
Nå, legg merke til: disse spotterne skulle komme og si disse ting. ”Hvor er løftene?” Hva
mener du, ”disse tingene.”

7
Du snakker om noe som må finne sted som kan utløse dette, men i mellomtiden fortsetter det
bare hele veien.
Du sier: ”Det er ikke sant.” Ser du?
Nå, ser du? Det er forutsagt…la meg si det på denne måten; det er forutsagt. Grunnen til at
folket, Nå, hvem er folket? Spottere oppfører seg slik i dag…
§19. Nå, han er i ferd med å si deg noe. Se nå grunnen til at dette emnet er blitt så
bagatellisert, som kunne være begge deler, er fordi profeten her har sagt: ”I de siste dager
skulle spottere komme til å si disse ting: ’Alt fortsetter; vi har klart det. Hvem trenger noe?’ ”
Ser dere? Det er forutsagt. Med andre ord forutbestemt til å bli manifestert i henhold til hva
som var sagt og bestemt i himmelen. Det er nødt til å bli slik.
Grunnen til at folk oppfører seg slik i dag er… den måten de oppfører seg på: Spotte, ser
dere? En ånd som er satt fri får fram tre reaksjoner : En, fra de utvalgte. To, fra de ikke
utvalgte og tre, fra de forherdede syndere. Tre klasser. En vil gå sin vei og: ”Pffff!”, sier han.
Den neste blir en stund og han leker med det for å ødelegge det – troende, gjør seg til troende
(hyklere) og vanntroende. Og en ånd er satt fri. Ser dere? Nå husk, grunnen til at dette emnet
’bortrykkelsen’ er gjenstand for det sanne Lys…. Ser hele tiden på det uten å få tak i det
sanne Lys. Profeten sa: ”Det skal være spottere.” Så det er grunnen til at når du bruker ordet
bagatellisere betyr det i virkeligheten å gjøre mindre og spotter gjør det mindre/lettere. Det er
forutsagt.
§20. Nå, bortrykkelsen blir et hånet emne. Gud hjelpe oss. Bortrykkelsen er et emne til
latterliggjørelse. Vi må vokte vår ånd.
”I de siste dager skulle de bli egenrådige, overmodige og elske sine lyster høyere enn Gud” –
angående bortrykkelsen. Mener du, kun over lære? Aha! ”Herren selv skal stige ned.” Falske
anklagere. Tror du ikke at de har løyet om meg? Jeg skal få tak i lydbåndet og bevise det. Jeg
forstår ikke hvorfor mine gode venner aldri har sendt meg båndet. De vet at opptaket finnes
der.. hvor navnet mitt er nevnt… løgner som er fortalt om meg. Bob Brown holdt sin sti ren.
Han sa rett ut til meg at de lyver om meg i Europa. Hvorfor? Hvorfor lyve om meg? Vel, jeg
ønsker å vite det. Det er ikke nødvendig å lyve om meg. Bare følg meg en stund, og du vil se
at jeg svikter meg selv hvert øyeblikk, dagen lang. Det er ikke nødvendig å lyve. Det er mulig
å finne gullkornet.
§21. ”Hemningsløst, forakter de som er gode, som har guds- fryktighets skinn, men
fornekter dens Kraft og disse skal du vende deg fra.” Hva slags kraft? Kraften som ble sendt
inn i Menigheten ved nåde – Ef. 1:19. den Ånden. Hør etter nå. La oss se på det. Disse er
spottere. Vær oppmerksom nå: fornekter denne kraften i Menigheten – Selveste Gud – vend
dere fra slike.
Her forleden dag kom to menn fra Afrika som forsøkte å overtale meg til å kysse føttene til
visse personer. Å, jeg må ikke slåss. Jeg må ikke fortelle sannheten. De lyver! Ja de lyver.
”Vend dere fra slike.” Når hadde Lys samfunn med mørke? Du sier: ”Hva om du tar feil?” Jeg
tar sjansen. De tok sin sjanse.
Min Bror/Søster, det hele dreier seg om åpenbaring. Du har det eller du har det ikke, og da går
det videre derifra. For, dersom du har den rette åpenbaring, har du den rette ånd. Og der finnes
to ånder, og de er så like at bare de Utvalgte ikke blir ført vill med hva som er av satan og hva
som er av Gud. Vi kommer til det. Bare slapp av. Hold dette i tankene, fordi vi går rett fram
denne formiddag. OK.
§22. Nå, hør etter: ”Vend dere fra slike.” ”Kan vi lete etter en etter- likning av sannheten?”
spurte Bror Branham. Så absolutt. Hvor er da latterliggjøringen? Mot sannheten! Ikke mot
bortrykkelsen, men mot sannheten om bortrykkelsen! En etterlikning. Hva er en etterlikning
av sannheten? Satans løgner –trosbekjennelser og *dogmer/forordninger
* [Tatt fra et bibelleksikon 7012 Dogma, do,gma, atoj, to,
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1; som en fastlagt og autoritær beslutning eller krav, forordning, befal (Luk. 2:1; Ap. Gj.
17:7.; 2)
2; som en fast regel eller sett av regler, loven, forordning (Ap. Gj. 16:4.) Ovs.]
Er du et møkkahode denne formiddagen? Hodet fullt av oppkast? Har kun kjennskap til de
fakta Bror Branham sa om bortrykkelsen. ”Han kommer ned. Jesus gjør alle tre (ting ovs.) i
nedstigningen, og Ropet er Budskapet, og Røsten er Oppstandelsen, og Basunen er
bortrykkelsen til Bryllupsmåltidet. Og Han gjør alle tre i nedstigningen.” Nå, er dette
progressivt (en utvikling) eller er det ikke? Jeg ønsker å vite det. Jeg ønsker å rette på det
dersom jeg tar feil. Jeg har mye å be om unnskyld for; men la meg se det i øynene, en
unnskyldning er bedre enn å brenne. Å rødme er ikke halvt så ille som når hender og føtter
blir brent av.
§23. Nå, hør etter, vi snakker om bortrykkelsen…emnet har ikke forandret seg! Nå, han
illustrerer det og han gjør det med at Alpha og Omega er det samme. Følger dere meg? OK,
dersom det finnes et Alpha og et Omega prinsipp…. Jeg forsøker ikke å sette dere fast. Se,
dere ville ikke gi meg det rette svaret på noen måte. Ikke fordi dere ikke vet det, men fordi
dere ikke vet hva slags svar jeg ønsker. Dersom dere har et Alpha og Omega, er dere ikke
bekymret for hva som er midt i mellom. Det er mer eller mindre en illustrasjon, skyggens
skygger. Men når dere har et Alpha har du det vitterlige beviste faktum fra hvor Omega er
nødt til å ta samme spor/retning.
[§34] Da Moses dro ned til Egypt – snakker om bortrykkelsen – for å utfri – snakker om
bortrykkelsen – Israels barn – snakker om Bruden – med bare en stav i hånden som
stadfestelse. ( I den norske oversettelsen av Branhams tale er stadfestelse utelatt. Ovs.)
Da er det noen som er nødt til å ha noe i hans hånd som stadfestelse ellers er ikke Alpha det
samme som Omega. ”Å,” sier du: ”Bror Vayle, jeg går ikke med på det.” Gå da et annet sted.
Da tror du ikke profeten. Du er en oppblåst ballong. Jeg kan til og med fortelle deg hva slags
type det er: metan. Metan kommer fra møkk. Stemmer det? Møkkhode. Pust ut gjennom
munnen og sett fyr på det og du svir dine lepper. Det har ikke noe å gjøre med denne nonsens.
Det største feltslaget som noen gang er utkjempet er i sinnet. Skal jeg, eller skal jeg ikke? Skal
jeg tro? Skal jeg ikke tro? Skal jeg? skal jeg ikke? Skal jeg? skal jeg ikke? Skal jeg? skal jeg
ikke? Lik Alice i Eventyrland. Ville ikke, kunne ikke. Ville ikke, kunne ikke. Kunne ikke
være med på dansen, eller ville ikke være med på dansen. Hodet som sitter på et gjerde. Det er
grunnen til at nakken din er en dreietapp. Den store kiropraktor kom ned med den rette svivel
til nakken, men ingen vil ha den. Bruden var en plage for Gud. Ikke nå lenger. Gud har rettet
Henne opp.
§24. [§34] Da Moses – Alpha til bortrykkelsen – dro ned til Egypt for å utfri – dette er
Alpha som type på bortrykkelsen – Israels barn – type på Bruden – med bare en stav i hånden
som stadfestelse og med Himmelens Gud bak seg. Gud i et menneske. Alpha er Omega.
Moses førte dem ikke inn, Gud tok dem inn. William Branham tar oss ikke inn. Gud tar oss
inn. Men Han brukte disse to menneskene, og bare dem. Dette er denne Alpha, denne Omega.
Da sier han,…så kommer etterlignerne etter ham og gjorde det samme.
Mt 24:3. Det er ikke nødvendig å lese det. Bare hør etter, og ikke vær bekymret for deres
Bibler. Jeg tar vare på deres Bibler for dere. Det er på lydbånd her. Og han sa: ”Hva skal
tegnet være på ditt nærvær?” (parousia/nærvær. Ovs.) og Han sa: ”Jeg skal fortelle dere hva
tegnet på Mitt Nærvær er. Mange skal komme i Mitt Navn: falske Kristne, falske profeter –
det samme her – gjøre store tegn og under i så mye at dersom det var mulig” – takk Gud, det
er ikke det – ”de sanne utvalgte” – ikke bare de utvalgte, men de sanne utvalgte, de som ikke
dør, de som blir rykket bort – ”alle utenom disse blir forført. Akkurat som lynet kommer fra
Østen og skinner like til vesten, slik skal Nærværet til Menneskesønnen være.” Han kommer
som lyset for å samle Bruden – Guds Nærvær. Ser dere?
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§25. Nå, la oss være oppmerksomme en liten stund til. Her kommer disse imitatorene –
hyklere er ordet. Etterlignere er ordet….Nå, de kommer som nummer to etter at han hadde
gjort det først. Dette er Alpha. Etter Moses kom Kora, Datan, Abiram. De kom fra samme
skikt som han var i. Ja. Due og kråke sitter på samme vagle. Jeg vet ikke hvem som sitter på
hvilken vagle, og jeg gjør ingen forskjell. Jeg forteller dere bare sannheten….Da kom de der
for å kopiere, imitere det han hadde gjordt, etterligne originalen. Hva var originalen?
Stadfestet autoritet; og den stadfestete autoritet ledet til Ordet. Alt handler om det.
Og da fikk de litt autoritet gjennom gaver, og de sa: ”Nå, hør etter, vi bryr oss ikke om hva
Moses sa, lovet være Herren. Vi har også del i dette, hør derfor på oss.” Og dette var den
eneste gangen Moses mistet sitt temperament. Før dette, uansett hva de gjorde, kunne de gå
der ute og leve i hor, bespotte Guds Navn ved å ha fri sex… ja – møkk! Og Moses sa: ”Hysh’!
Hysh’! Nå, Herre, hold igjen.” Han sa: ”Ikke ødelegg dem.” Og Herren sa: ”I orden, Jeg vil
ikke gjøre det denne gangen. Jeg kommer til å møte dem senere.” Og Han gjorde det. Men
denne gangen da de gikk mot Moses, som var Guds Ord i kjøtt, sa han: ”Gud, dersom disse
mennesker dør en vanlig død, da har Du aldri sendt meg.” Hva var grunnen til at han ble
rasende? Fordi alt var avhengig av ham. Hvor stod han hen dersom han var blitt lurt? Dersom
William Branham var blitt lurt, ikke bry deg om oss, vi kan si: ”Dø, ditt svin! Se hva du
gjorde, du fikk oss med på det.” Hva kommer han til å si? ”Vel, hva å…å….å… bli…. Jeg
mente det virkelig ikke.” Å, nei. Du kan ikke gjemme deg noen steder der, fordi jeg er der.
Moses ble redd – akkurat som William Branham.
§26. Det er grunnen til at Døperen Johannes sa: ”Var det virkelig deg?” Og Paulus sa:
”Talte jeg virkelig Sannheten?” Og William Branham sa: ”Jeg må finne ut av det. Jeg er nødt
til å finne ut av det.” Jeg er fornøyd med at vi fant ut av det! William Branham var bare et
menneske – et fint menneske; men han var en Branham. Dette her sier deg veldig mye, unntatt
for Gud. Studer Branhams familie/forfedre og du vil oppdage hva han kunne har vært. Det
eneste han hadde til sitt forsvar var: ”Herre, jeg har ikke drevet hor.” I dette øyeblikk hadde
han ikke. Hva med senere i livet? Dersom Gud ikke hadde holdt Sin hånd over ham? Dersom
det er alt du må ofre til Gud; ”Jeg har ikke tatt en røyk,” gå da ut og gjør noe. Det er like greit
det. Du hadde gått til helvete i alle tilfelle. Du er skyldig; du er skyldig. Det er enten å gå der
som en perfeksjonist som du må låne, leie, kjøpe eller stjele. Du er ferdig. Så, han var et
menneske som var ferdig, han også. Nå, han fikk all denne sammenblandingen på seg. Han
hadde/bar oss alle sammen på ryggen, fordi han sa: ”Dersom jeg tar feil, må jeg stå til ansvar
for dere alle sammen.” Det var det samme med Moses. Han sa: ”Herre, dersom disse
mennesker dør på vanlig vis,” sa han, ”terninger er kastet.” Han sa: ”Terninger er kastet.” Og
vet du hva som skjedde? Bror Branham døde ikke på vanlig vis. Og nå sier de: ”Dermed
basta; dermed basta. Hans dom falt på ham selv.” Å, nydelig! Akkurat det samme sa de om
Jesus: ”Dermed basta. Forbryteren døde.” Å, nydelig, herlig! Jeg elsker den måten han lurte
alle sammen på, unntatt Bruden. Du sier: ”Hva med om du er blitt lurt?” Vel, halleluja, lovet
være Herren! Han kan lure meg også. Det er enkelt. Eller er det, det?
§27. De kom etter at han (Moses. Ovs.) hadde gjort det først… Etterlignet originalen. Der
ser vi. Nå kan du si: ”Vel, det var på Mose tid.” Men Skriften selv sier – denne Alpha – det vil
komme igjen i de siste dager – denne Omega. ”Liksom Jannes og Jambres stod Moses imot,
således også disse menn med et fordervet sinn når det gjelder sannheten.” - om bortrykkelsen.
Fordi, hva er det han snakker om? Hvilken sannhet? Bortrykkelsen. ”Å,” sier du, ”Bror
Vayle, jeg tror at han snakker om mange ting.” Vel, dere tror at han gjør det… det er fint.
Så, her er dere igjen. Jeg må komme med en doktoravhandling om et orgel og jeg sier:
”Orgelet er et fint instrument,” og jeg snur meg og snakker om pianoet. Du sier: ”Vel, han er
dum.” Ikke beskyld profeten for å være en dum idiot. Han er klokere en jeg er. Jeg har ikke
Den Hellige Ånd som holder meg fast i en tvangstrøye. William Branham var i en
tvangstrøye. Massevis av folk sitter i en tvangstrøye. Pssss. De sitter fast i et knipetak av
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drømmer. Slyngene av sin egen gåsehud, fordi de følte et eller annet! (Dette er en ordrett
oversettelse av det Lee Vayle sa. For å få mening i det på norsk, kan oversettelsen se slik ut;
’de bygger på sine egne gåsehudfølelser.’ Ovs.) ”Vi går alle sammen til samme stedet,”…?…
Glem dine følelser. Hor er vel den beste følelse, tror jeg, som finnes – forbuden frukt – men
det blir til grus. Dine trosbekjennelser og dogmer er utroskap. De følger sine lyster. Følger du
med på hva jeg sier? Skal jeg skrive det ned? Hor er en slags form for avgudsdyrkning.
Utroskap er et eksempel på en menighet som flørter med noen, mens hun tilhører en annen
mann. Og vi har alle hatt vår utroskap og vår avgudsdyrkelse, som er falske læresetninger og
usann forståelse av Gud.
Fordervet sinn. Selv om du tror at det er på høyden, kan det ikke være slik, dersom du ikke er
på høyde med dette! Jeg er lei meg for det. Fordi Gud syr ikke et griseøre på et får, eller en
purkeleppe på et får, eller hundens hale som lar deg vite hva som er bak, nettopp halen. Og
legg merke til hvordan de liker å kappe av fårets hale? Å ja, de ønsker å kappe av hans hode
også så de kunne få ull… de ville har spart inn maten. La oss komme videre, la oss gå i
detaljene, Bror og Søster. Gud bruker stadfestede profeter som kun forteller eller profeterer
Sannheten.
§28. I orden, Moses – Alpha… således også disse menn med et fordervet sinn når det
gjelder Sannheten om den neste utvandring – bortrykkelsen. Ser dere? Etterligner alle mulige
ting for å forvirre menneskene.
De fornekter ikke bortrykkelsen, Bror/Søster. De gir deg bare en trossetning/dogme for den.
Da blir folket irritert/uroet og når du blir irritert, går du fra vettet; fordi det er hva sjikane er.
Menneskene er nødt til å bli forvirret på grunn av alle slags ideer angående bortrykkelsen.
Fortapt. Fordervet sinn har noe å gjøre med spottere, som forderver forståelsen av
bortrykkelsen, og de som forderver forståelsen av bortrykkelsen ved trosbekjennelser og
dogmer har et fordervet sinn, fordi han ikke snakker om denne grå massen. Han snakker om
hva som er av ånden som er lagret i denne grå massen. Ser dere? Det å etterligne forvirrer
dem.
Hør etter. Hva nå enn sannheten er som han snakker om her… hva det enn er – der er disse
som er fordervet – de som motsetter seg. Og husk, profetens tegn i Matt. 24 gjelder fra
profetene til og med de falske lærere i 2. Pet. 2:1
1. Men det oppstod også falske profeter blandt folket,[ dere Kora´er, Datan´er og Abiram´er.]
likesom det og blandt eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer
som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv
en brå fortapelse.[som Gud ikke kan overse.]
Hva er det? Den store trengsel. Hva dersom alle sammen ville ta imot forståelsen, slik som
Israel kunne ha tatt imot Kristus; de kunne ha blitt denne hellige nasjonen. Men de gjorde det
ikke. Heller ikke denne tidsalder. Så blir Tusenårsriket avbrutt med 3½ år og dommen setter
inn som kommer med hurtig ødeleggelse. Mange, som det står skrevet: ”Fornekter Herren
som kjøpte dem. Avviser Ham. Snur seg vekk fra Ham.” derfor, er Han ikke her i den
betydning av Nærværet som Bror Branham erklærer i hans budskap.
”Han har alltid vært her. Hva forsøker du å si oss? Siden Pinse har det alltid vært det samme.
Å ja,… har alltid vært her.” Det er deres tese eller lære.
Dere kan ikke fortelle dem noe. Dere kan ikke fortelle dem noen ting. Ikke mulig. Dersom
Han alltid har vært her, hvordan er det da mulig at Han kom ned? Ser dere? De forstår ikke en
gang engelsk lenger. Fornekter, avviser, de sier: ”Nei.” til Herren. Og da sier Det deg hva som
foregår; de *Bileamittene, pengegrafsere, alle mulige slike ting. Så kommer de til et punkt
hvor de sier: ”Bortrykkelsen, slik som Bror Branham lærte er det rene sludder. Hvorfor, han
opphøyde seg selv til noe.” Og denne kvinnelige profeten står opp og profeterer imot det.
Amy McPhersons .… så mange mil videre nedover til helvetes porter, det er sørgelig. … alt
mulig for å forvirre folket, som fører til splittelse.
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§30. Nå: 2. Pet. 2:15. Jeg tror det er det jeg ønsker. Jeg finner det snart ut.
15. De har forlatt den bene vei og faret vill, idet de har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han
som elsket urettferdighets lønn
OK, 2.Pet 2:15 er ikke det samme som 2.Tim 3:8. Jeg lagde en liten notis her. Så, la meg se
om jeg har rett eller ei.
2.Tim. 3:8.
8. Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot,
mennesker som er fordervet i sitt sinn og uduelige i troen.
Nå, de er ikke de samme menneskene, men det er samme sak. Med andre ord det er i samme
tidsperiode. Ser dere? Fordi det var i utvandringen – å komme seg ut for å komme seg inn, ser
dere?, det var først og fremst Jannes og Jambres som stod opp. Da kom *Balaam, da kom
**Kora, Datan, Abiram, profeter, mektige menn,
trollmenn med gift, etterlignerne av en sann profet. Da sier Det: ”Hold øye med deres
lærere.” Hvorfor? Fordi det klør dem i munnen, og de
* og ** se side 19.
* Tatt fra et Bibelleksikon. (Ovs.)
Bileam/Balaam
(Hebraisk bal'am) ikke av folket (Israel), en fremmed; eller bila'am, "folkets ødelegger," som
korresponderer med det greske Nicolaos, "De som erobrer folket" (Åp. 2:14,15), nemlig, ved
å forføre dem til hor/utukt med Moabittiske kvinner. Ovs.]
** 2133 Kora
2133.01 ="Skallete".
2133.02 1. Sønn av Esau ved Aholibamah (1.Mos. 36:5,14,18). Hertug av Edom, født i
Kanaan før Esau vandret ut til Seir fjellet.
**Datan = ”Hører til en fontene”
32.01 Se AARON og KORA. Han og ABIRAM, sønner av Ruben, la planer sammen med
Kora mot Moses og Aaron (4.Mos. 16:1,26: 9-11; 5.Mos. 11:6; Sal. 106:17).
** Abiram
38.01 ("far av høyden").
1. Tilhørte Rubens stamme, sønn av Eliab; sammensverget med Datan og On, fra Rubens
stamme, and Kora, en Levitt, mot Moses og Aaron (4.Mos. 16). (Se AARON, KORA.)
2.Eldste sønn av Hiel (1. Kong. 16:34); omkom da hans far la fundamentet til Jerikos murer,
(Se 1. Kong. 6:26).
venter på folk som klør i ørene, og klør i hendene for å få tak i penger. Dersom de bare kunne
forstå at de kunne stole på Gud. Hvilken glede det er! Og da, dersom denne Bortrykkelsen,
som beviser våre kommentarer til §34 som sier:
§34. Da Moses – Alpha – gikk til Egypt for å utfri– forbildet til bortrykkelsens Alpha - Israels
barn – Brudens forbilde – med en stav i hans hånd som stadfestelse Bror Branham hadde et
tegn – med Himmelens Gud bak seg, utførte han mirakler. Så kom etterlignere. Stemmer det?
Alle disse kom.
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§35. Nå, dersom denne bortrykkelsen, som det tales om her i § 34, som skjer, som skjer –
ikke, skal skje. Det er i gang. Og alt det Gud har som er på linje med Hans Ord, er der alltid
noe som kommer frem for å ødelegge det, hvis mulig. Å gjøre det er satans hensikt.
§31. Nå, for å forvirre Guds plan, dette er en del av Matt. 24:24, fordi de utvalgte har Matt.
24:27. Og i Matt. 24:24 står der klart: Vokt deg for falske profeter. De snur det helt rundt og
sier: ”Gå videre og iaktta dem.” Dere blir tatt likevel – dere blir sugd rett inn. Deres støvsuger
er så kraftig med denne store vekkelsen som kommer for å omvende hele verden til Gud!
Halleluja! Suger dere inn alle sammen.
”Hvorfor, Bror Vayle, vet du ikke at katolikkene leser Bibelen?” Og hva så. Hva har det
hjulpet protestantene å lese Bibelen? Det hadde vært like bra om de ikke hadde hatt den, fordi
de går glipp av bortrykkelsen likevel… fordi de tok trosartikler og dogmer og sier: Vel, vi er
over katolikkene.” Sludder! Dere ligger 3 meter under dem. Det er dere også, fordi de
kommer til å lede hele gjengen. Ikke tro at protestantene vet noe… de er dumme og uvitende
og hva har du. Det er katolikkene som er de smarte. Absolutt. Dette er den delen av Matt. 24 –
denne saken som forvirrer. Men de utvalgte har Lyset. De vet hva de må gjøre fordi de har
Matt. 24:27, fordi de vet at det er nødvendig med Nærværet, og det er Nærværet som kommer
som Lyset. Og dette emnet er blitt bagatellisert.
§32. Jeg fortalte dere om det i Dr. Charles Fullers og Sperry Louis Schaffers dager. Å
Fuller, skulle fortelle alt om bortrykkelsen. Å ja, nå klapper jeg meg selv på ryggen. Nå dere,
dere tror at dere har hørt noe om bortrykkelsen. Nå er tingen den at der er en hel del for og
imot. Er det før? Er det etter? Er det midt i? Hva blir det?
Og han står opp og forteller oss. Vel, den gamle mannen døde uten å vite at han var en
svindler. Men det gjør ham ikke til en falskner, men han holdt munnen. Og han er grunnen til
hvorfor pinsevennenes tidsalder og den wesleyanske tidsalder ikke klarer det, fordi de ikke
var i Sannheten. Jeg er lei meg for det. Som Bror Branham sa det… Han sa: ”Moses kom på
scenen.” Og han sa: ”Hør etter nå, vi dreper lammet, og vi smører blodet på dørbjelkene og på
dørstolpene.” Og de sa: ”Å, store rabbi, det er tingen å gjøre.” Rabbineren sa: ”Hvorfor gjør
dere ikke det da.” ”Å, jeg tror det er tingen å gjøre. Jeg tror det er vidunderlig. Anvend
blodet.” Han sa: ”Anvend da blodet der.” ”Vel, jeg tror det er vidunderlig…bla…bla…bla…”
og gjorde aldri noe med det. La oss se det i øynene; den tidsalderen kunne ikke anvende det
som er for denne timen. Blodet oppnår det bare i Lyset (av den tid. Ovs.). Blodet er der ikke
når du vandrer i et galt Lys; der er intet felleskap; der finnes ingen tilbedelse. Jeg beviste det
for sytten år siden… femten år siden. Bill vet om det. Norm vet det. Dere var der begge to. Nå
kommer vi til det, og viser det til dere.
§33. Nå, han sa: ”Det er satans hensikt å gjøre dette.” Ser dere? Å kaste et falskt lys over
opprykkelsen slik det var den gangen. Bare et øyeblikk, sa han ikke det samme angående det
sjuende segl? Han gjorde det så absolutt. Ikke vær bekymret. Vi kommer til det litt senere.
[§ 36] Som denne Broren her fra møtet her oppe i Las Vegas sa: ”Satan,” sa han, ”verden er
hans maktområde,(rike) og hans hovedkvarter er her oppe.”
Det er Las Vegas…
Det er egentlig ikke helt sant. Jeg bryr meg ikke om hva Las Vegas gjør med hensyn til
kriminalitet eller hva som helst ellers – Roma er hovedkvarteret, fordi Las Vegas kan ikke
gjøre noe som helst. Den skal bøye seg. Når Roma sier: ”Bøy deg.” kommer den til å bøye
seg.
De kommer til å finne ut at spilleautomatene deres ikke innbringer penger uten at man legger
noe i dem. Det kommer til å bli gull. Jeg vet at satan er denne verdens gud. Nå, bare et
øyeblikk Bror/Søster. La oss lese neste setning. Hver eneste nasjon under himmelen er
kontrollert av ham. Det er helt nøyaktig! Hvor nøyaktig? Fordi samme profeten sa:, jeg tror
det er i ’Nattverden,’ kanskje ikke, en annen tale. ”Ett ord ifra er satans kongerike.” Hva da
med bortrykkelsen når man er ett ord ifra? Hvor går vi hen da? Hør nå. Det betyr bare ikke et
ord. Det betyr å forandre Det. Jeg har sagt det i årevis, og til slutt fant jeg et sted hvor Bror
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Branham sa det. Jeg har glemt hvor det var. Ikke spør meg. Jeg husker ikke noe. Jeg mister
notatene som jeg skrev, men jeg kan si dere rett ut at han kom på banen med det. Jeg vet at
han måtte, fordi jeg kunne legge inn en dobbel benektelse der, og det forandrer ikke en ting.
Så, det betyr ikke å tilføye et ord, det betyr et ord føyet til som kaster det ut av sin
kontinuitet/sammenheng. Og et ord kan gjøre det. Så, ikke våg deg å ta en sak ut av sin
sammenheng.
§34. Husk nå. Emnet er bortrykkelsen! Tar du feil på bortrykkelse?, er du i feil kongerike.
Du gjør krav på noe som ikke holder. Se nå, enten er dette bortrykkelsen eller så det er ikke
bortrykkelsen. Jeg bryr meg ikke om hvordan mine predikantbrødre leser det. Hvorfor tror du
at jeg selv ikke vet Ordet lenger? Dere skulle har visst det nå. Hvorfor tror dere at jeg ikke
bryr meg om å preke lenger? Dere skulle ha visst det. Det er en tøff vei å gå.
… Denne verden hører satan til, men Jesus kommer til å overta. Halleluja. Og dersom jeg ikke
tar bort et Ord, da går jeg sammen med Ham. Satan tilbød den til Jesus en gang, og Jesus
nektet å ta imot det; fordi Han visste at Han skulle arve det når tiden kom.
§35. Hør etter nå: Spottere. Hvem snakker han om? De fra satans kongerike – ett ord ifra.
Riktig? Jeg ønsker ikke å være uvennlig, men kom an nå, hva taler vi om? Si meg. [
Forsamlingen: ”Bortrykkelsen.”] Er dere sikre? [Forsamlingen: ”Amen”] La da ikke deres
tanker fly av sted, skjønner? Komme seg bort herifra.
Ønsker dere å komme dere bort herifra? Jeg håper dere gjør. Spottere.
La oss se noen minutter på dette ene ordet før vi går videre. Spottere. Han forteller deg noe
om disse spotterne. Jeg leste en avis for omtrent 2 uker siden i Tucson, at det var noen
engelskmenn fra England som hadde kommet med en uttalelse. Nå går han tilbake til den
wesleyanske tidsalder og andre tidsaldre og pinsevenntiden; pass på nå. Men han snakker om
oss i relasjon til dette. Det stod med store bokstaver i avisen – at vår Herre Jesus Kristus
korsfestelse bare var en etterligning/bedrageri som var blitt arrangert mellom Pilatus og Jesus,
bare for å gjøre Ham Selv til noe stort. Nå, hva snakker han om? [forsamlingen:
”Bortrykkelsen.”] Takk skal dere ha. Dere sier: ”Nei, Bror; dette er korsfestelsen.” Du tar feil.
Han illustrerer, men han snakker om bortrykkelsen. Følger dere meg?
§36. Ok. Elsker dere meg fremdeles? Jeg bryr meg ikke om dere gjør det eller ei, men det er
best om dere er redd meg. Det er alt jeg ønsker, litt frykt, litt respekt, og da kommer vi til å
elske hverandre senere, fordi dere vil bli klar over at jeg ikke lyver for dere. Nei, jeg spør ikke
etter pengene dine eller noe annet. Ønsker du pengene dine tilbake? Si meg hvor mye du gav
meg og jeg gir det tilbake til deg. Du sier: ”Vel, jeg satt i Kirken din og hørte etter.” Hva
ønsker du å bli betalt for? Si meg det, og jeg skal betale deg. Jeg spøker ikke med dere. Du
tror at jeg bløffer, vitser? Tro aldri at jeg bløffer, fordi der er en ånd i denne sak, Bror, Søster.
Jeg kunne fortelle dere noe, men det er i orden. Dere får det senere.
§37. Ok. Hør etter nå. Han sier: ”Hva de tror om korsfestelsen, hva de har, hva de har
oppdiktet i deres eget sinn med, ved å være spottere fra satans kongerike.” Det er på ingen
måte slik at vi kan motbevise det, fordi alle Guds ting blir mottatt i tro. Vi må tro det. Nå, han
broderte videre ved å gi en beskrivelse av hvordan dette kunne ha skjedd. Denne mannen som
sa det. Vær meget observant her. Dette er mine egne tanker. Han (Profeten. Ovs.)
sammenlikner korsfestelsen med bortrykkelsen. Nå, Jesus Kristus var virkelig der og gjorde
det som måtte gjøres som offer, og de sier det er forfalsket. Nå, da må Han være her, for å
gjøre noe som folk kaller en forfalskning/humbug. For å korsfeste Guds Sønn på nytt, heretter
kommer renselsen[ved at jorden blir brent. Ovs.] Når bortrykkelsen skjer kommer renselsen
ved ild. [Bror Vayle banker ettertrykkelig på talerstolen.] Forstår dere hva jeg sier? Ja eller
nei? Forstår dere at de blir brent? Du sier: ”Å, Bror Vayle!” Jeg brenner dem ikke,
Bror/Søster. Jeg har ikke noe med det å gjøre. Du sier: ”Vel, hvis vi virkelig tror det slik som
vi bør tro det, burde vi ikke være der ute og skrike det ut til dem?” Hvordan skal du skrike det
ut til de som er fortapt når profeten sa: ”Jeg ber ikke lenger for Amerika.” Jeg bruker det ikke
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som en unnskyldning. Jeg bare sier det til dere. Jeg kommer ikke med en unnskylding fordi vi
ikke ber eller noe annet. Vi er råtne helt inntil margen ved å være late… ikke alvorlige nok.
Eller hvor seriøse er vi? Husk bare på min innledning da vi stoppet lydbåndet. Nå, denne
forfalskning, de kommer til å si om bortrykkelsen; ”Hva om jeg kommer meg ut herifra?”
”Vel,” da vil de si: ”Vayle forfalsket det.” Jeg bryr meg ikke om hva de sier, så lenge jeg
kommer meg ut herfra.
§38. §38. Nå, hør etter: For ikke så lenge siden hendte det i den store nasjonen England i
London, hvor John Wesley, budbæreren til 6. Menighetstid, og hvor mange store forkynnere
fra forgangen tid var, Spurgeon, disse som forkynte Evangeliet ute på markene under
slåttonna, ja overalt….Dette var Whitfield, gikk ute på marken og viste Wesley hvordan han
måtte gjøre det. Gikk ut på høymarkene for å forkynne til tusener på tusener. Overalt der
forkastet de budskapet for sin tid og se hvordan det står til med dem i dag. Korsfestelse er en
forfalskning. Det er der Bror Williams er i kveld. Det er et av de laveste, degraderte land i
verden. Jeg har reist over hele verden . Jeg vet ikke noe som er så uriktig som England. Billy
Graham sa samme tingen. Hvorfor? Han måtte ta sin kone ut av parken. Åpenlyst sex mellom
mann og kvinne foregikk i parken der. Hva om studentene gjorde det samme på gatene i
Chicago? Hva er forskjellen mellom disse i gatene og pornografi på film? Da jeg var der, så
jeg aldri noe mer hjerteskjærende enn det som gikk for seg i England, det landet som engang
hadde muligheten og engang ledet verden inn i en reformasjon. Hva med pinse? Vi skal
snakke om det senere, den store ildbrannen. Det viser hvor dypt det går an å falle.
§39. Men du ser hva som gjør dette, det Budskap som ble forkynt den gang, forsøker
engelskmennene å holde fast på det samme Budskap i dag.
Og hva er budskapet om bortrykkelsen som kom fra England? i Irvingites tide. En kvinne falt
i transe på et gulv i et mørkt rom, talte i tunger og tolket det. Og ut av dette kom den falske
læren om den sanne bortrykkelsen; og de holder fast på det helt til denne dag.
Fundamentalismen; og satan har allerede gjort stor skade slik at de som tror galt ikke kan
klare det. Han vil gjøre alt han kan for deg og meg for at vi ikke skal kunne klare det. Det er
grunnen til hvorfor alle sammen skriker: ”Ledelse! Ledelse! Ledelse!” I Columbus (en by i
Statene. Ovs.) viste jeg dere 15 punkter, og 14 punkter behandlet ikke ledelse. Ett var om
hvordan de oppførte seg, resten var om hvor de gikk feil. Akkurat som Eva gikk feil i vantro –
bare ett ord.
39. Det kan ikke virke i dag. Det virker ikke, sa han. Deres budskap virker ikke. De hadde
feil, ser dere.
§40. Hva om Moses skulle ha kommet og bragt Noas budskap. ”Vi skal bygge en ark og
seiler nedover Nilen?” Med andre ord, hva (ville ha hendt) dersom du forsøkte å ta Alpha, og
tar arkens budskap når det ikke skulle komme en flom? Det skulle ikke være vann som kom
ned. Det skulle ikke være vann som skulle velte nedover. Dette ville ikke ha gått. To
forskjellige ting. ”Vi skal bygge en ark og flyte nedover Nilen” Ser dere? Så, det er grunnen
til at all tidligere lære om bortrykkelsen er uten hensikt. Han sa: ”Det ville ikke ha virket.
Heller ikke ville Jesu' Budskap har virket ved Moses.” På ingen måte! Moses kunne ikke
komme med det. Han var et forebilde på det. Heller ikke ville Wesleys´s budskap virke i
Luther sin tid og omvendt. Og i dag er pinsen vår store reformasjon. Ja, la oss bare fortsette
med å lese. Og i dag beveger vi oss fra det. Pinsebudskapet kan ikke blande seg med dette,
fordi det er en annen dag/periode. Det er hele Guds Ord, men det bygger seg opp. Da er all
lære med hensyn til bortrykkelsen utenom Bror Branhams, feil, de er falske trossetninger. Og
det var ikke timen til å innlemme det. Ser dere? Menn som Rotherham, fra den forrige
menighetstid, virkelig full av Den Hellige Ånd, visste at du måtte vente for å finne ut hva
visse ting i Bibelen betydde. [banker ettertrykkelig på talerstolen.] Jeg bryr meg ikke om det
er Parousia, Nærvær, eller noe annet, profeten sa: ”Gud åpenbarer sitt Ord og tolker Det ved å
manifestere det, og gjennomføre det.” Gud selv beviste at han var her og nå er Han her.

15
§40. Disse menneskene som påstår at de tror dette Budskapet avviser det bastant.
Barmhjertige Gud!. Hør her: ”Jeg var ikke personen” Han sier her… La meg få tak i det for
dere, ”Jeg var ikke denne personen som viste seg over elven. Jeg bare stod der da Han viste
Seg.”
Dere sier: ”Å, Han viste seg ikke. Han viste seg ikke.” Ser der hvordan de gjør det? De
begynner med å fornekte en ting, og du føyer et ord til, og du føyer et ord til, og du føyer et
ord til, inntil selveste Guds Ord er blitt kastet ut. Hvorfor ender denne tidsalder på denne
måten? Fordi begeret er fullt til randen. De tar hver eneste råtten sak som noen gang ble sagt
og misbruker det nå.
§40. Det er Guds Ord som blir bygget. Akkurat som føtter og armer som kommer fram. En
Brud blir formet til bortrykkelsen. Dette Budskapet pluss sannheten angående bortrykkelsen
skal til for å få Bruden inn i bortrykkelsen. Beklager, men det er det han sier. Det er en del av
Bruden. ”Å, Bror Vayle; du vet ikke, han trekker bare vår oppmerksomhet til det.” Glem det!
§41. Nå, vi tror at det skal bli en bortrykkelse. Alle Kristne tror det, sier: ”Nå har jeg fått
dette store emnet og det er meget alarmerende, og jeg skal fortelle dere saker og ting.” og han
sa: ”fordi dere mennesker ikke tror på en bortrykkelse.” Vet dere at jeg er trøtt av dem som
fremstiller Bror Branham som mindre begavet. Jeg er klar over at han bare hadde folkeskole
(en 7. klasses utdannelse. Ovs.). Jeg ønsket at jeg hadde vært like smart som ham da jeg
sluttet i 12. klasse. Og de opphøyer ham : ”Å, store profet.” og så gjør de ham til en tosk. Jeg
forstår det ikke. Det er ikke rart at Jakob sa det han sa…...
Vel, vi går ikke videre med det.
§42. Nå taler han om budskaper. Og Budskapet som formes for bortrykkelsen var tidligere
ikke tilstede. Det var der for å bli bygget, men det kunne ikke ta form. ”For uten oss kunne de
ikke gjøres fullkomne.” Og vi lever. Ikke sant?
§40. Se nå, ikke feilplasser de menneskene fra før i tiden. De levde opp til deres budskap. Alle
de som var Brud vil stige frem. Akkurat som livet som går gjennom et hvetestrå. Det (livet.
Ovs.) forlater skolmen, men hveten danner seg selv lik hvetekornet som falt i jorden.
Og dette er timen. Ikke at oppstandelsen former hveten, men vi som står her former et
hvetekorn uten å dø. Ok. Legemet som rykkes bort blir dannet fra føttene og oppover. Hvert
Ordtid danner sin del av legemet, og det er alt sammen Ord, men det er forskjellige deler slik
som armer, kropp, og så videre. Men de er alle sammen del av det samme Ordkjøtt, men de er
alle sammen faktisk forskjellig når det gjelder tid og sted og manifestasjon. Det samme livet
danner gjennom sædens genetiske kode og egget, et legeme. Stemmer det? Og det danner seg
selv i et bestemt område først, og da beveger det seg inntil det er rede til forløsning. Slik gjør
dette Livet som har kommet opp gjennom menighetstidene. De var ikke rede til å komme seg
ut. Dette er forløsningstimen. Merk deg dine Alpha og Omega prinsipp.
§43. §41. Her for ikke så lenge siden leste jeg en bok som en eller annen tysker skrev som
kritikk; han sa: ”Av alle fanatikerne topper William Branham dem alle, han er ikke noe annet
enn en trollmann. På dette vis gjør han disse ting.” Ser dere, mannen forstår ingen ting.
§42. Mannen var en kritiker. Spotter. Ser dere? Han trodde ikke engang på Gud. Han sa:
”At Gud kunne sitte der oppe og se ned på den mørke middelalderen, folde Sine hender over
magen, og le av en flokk Kristne som ble martyrer, og Hans egne disipler var ment til å være
mødre med små barn og slik, og la løvene ete dem opp uten å løfte en finger.” Du ser
hvordan et kjødelig sinn og utdanning og ting kan frata deg visjonen/synet. Hvetekornet måtte
falle i jorden.
§44. Husk nå, og det er viktig, hvordan Bror Branham forsøker å komme dem i møte; ’Det
er et Ord for denne timen, og det er åpenbaringen av Det; slik som Det var med Luther og
resten av dem som tar deg inn i bortrykkelsen, fordi det er emnet.’ Vi kommer fram til det, og
sannheten fikk Bruden så langt, og de sier: ”Vel, hvis det er saken da er der ikke mer
sannhet.” Det er der de tar feil. Det er ikke at du føyer til Bibelen eller trekker fra den. Det er
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ikke at seglene er noe som er føyet til Ordet, det er åpenbaringen! Og noe er nødt til å skje i
denne timen for at det ikke skal bli forvrengt. Og det gjør det ikke i Bruden – den Utvalgte.
§43. Akkurat som Jesus måtte falle for å reise seg igjen, så måtte Pinsemenigheten falle.
(Den opprinelige Pinsemenighet. Ovs.) Dette er noe folk ikke forstår. Dette er en hard nøtt å
knekke. Nå, hvis vi ikke klarer det er vi møkkahoder, fortapt. Du sier: ”Hvordan skal vi kunne
klare det?” Fortsett med å si: ”Menigheten måtte falle i jorden for å dø. Menigheten måtte
falle i jorden for å dø!” Bang! Bang! Bang! Slå deg i hodet; det største feltslaget som noen
gang ble utkjempet. Spør din hustru om hun kan ta en kjevle for å slå deg i hodet og du gjør
det samme med henne. Det største feltslaget som noen sinne ble utkjempet. Menigheten måtte
falle i jorden og dø? Ja. Ja. ”Men Du skal ikke etterlate min sjel der nede.” Husk, Hun er hele
veien et forbilde på Ham. Jesus fikk 3½ år. Gjør det om til en dag for hver menighetstid. Da
var det i den 4. Menighetstid at hun gikk rett under. Det profetiske var borte… De hadde fått
seg en Jesabel. Men det er nødt til å komme tilbake! Fordi Hun er lik Herren. Nå, der ligger
nøkkelen. Hodet sier: ”Bare et øyeblikk, er Hun lik Herren?” Ja, helt sikkert. ”Vel, jeg kjenner
ikke et Skriftsted for det.” Vel, Hun kom ut av Ham.
§45. Du er nødt til å få dine tanker i samsvar med Ordet. Med andre Ord, du er nødt til å
starte på en helt ny tankekjede, ikke for å motsi noe, men for å komme til hva Han sa. Nå taler
jeg om dette fordi, han sa: ”Disse ting plager meg.” Så, jeg regner med at jeg er plaget, da tar
jeg det for gitt at alle andre også er plaget. Ikke at enhver er plaget slik jeg er, men la oss se
det i øyene, en mann kan berette til en annen mann, en kvinne til en annen kvinne, fordi vi er
mennesker, den ene er mann, den andre kvinne. Det betyr ikke at de alle er fullkomne, bare
like, og alle har vi den samme tingen, men det er en tråd i det hele som gjør en mann til en
mann og en kvinne til kvinne; og vi har samme sak i Bruden. Der går en tråd gjennom det
hele, og problemer finnes…det er i sinnet… det største feltslaget som noen sinne ble
utkjempet. Tro og sinnet. Tro gjør det. Vi tar det senere, hele denne saken angående
Abraham… Klarer ikke å rekke det nå. Å hjelp, bare sju minutter igjen. Tre sider, bare tre
sider. Ok.
§46. §43. Måtte falle i jorden og dø i den mørke middelalderen. Ethvert hvete, ethvert
frøkorn som går i jorden, må ligge der i den mørke tiden for å kunne komme fram. Det
begynte å spire under Martin Luther.
Hvorfor måtte det komme i jorden og dø? Det måtte miste alt unntatt Livet, slik at når Lyset
skulle falle på det, ville det begynne å komme tilbake igjen på rett måte, men det gjennomgår
den samme prosessen som det gikk gjennom da det gikk ned. Og husk, Bruden falt på grunn
av et fordervet sinn. Hun ble en hore i Guds øyne… den troløse, ludderkone, på grunn av
tankelivet! Feil Jesus, feil ånd, feil Ord. Hun er nødt til å komme tilbake i denne rekkefølge.
Så, der har du det. Så, der er din forståelse. Det er oppklart nå, håper jeg.
Men det begynte å spire under Luther. Ser dere? Kom videre gjennom Wesley og enda videre
inn i Pinsebevegelsen; nå går det ut i kornet. De organisasjonssystemene som de etterlater seg
er stilken. Det er det hele. Disse organisasjonssystemene blir brent. Men det virkelige
hvetekornet som kommer ut av hver av disse reformasjonene vil bli tatt opp i Bruden. Til
sammen utgjør det Bruden.
§44. Nå ser vi over i England hvor de etterapet korsfestelsen for ikke så lenge siden. En
gjeng av disse mennesker, unger med langt hår, skrålte og kalte Jesus ’pappa-o.’ Slikt
avskum.
§45. Nå kan du si: ”Det er i London, England.” Legg merke til hva som stod i avisen her i
Amerika. En eller annen framstående teologisk doktor fra en fin skole sa at korsfestelsen var
simulert. Det er Schonfield, meget intelligent, men meget feil, sa at Jesus bare forsøkte å gjøre
seg selv til noe, at Han hadde drukket av den narkotiske alruneplanten. Vi finner det i første
Mosebok hvor det er omtalt. Det er en plante lik marihuana eller lignende som finnes i
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Orienten. Hvis man drikker av den vil en falle i søvn, omtrent som om en var død, falle
bevisstløs i to eller tre dager av gangen.
Med andre ord, den slår deg ut for tre dager av gangen i koma. Hør nå etter.
§46. Han sa de gav Ham eddik og galle, det er godt mulig at det var alruneurten. Og da de
gjorde det, da gav de Ham det, sovnet Han inn, noe som lignet som om Han var død. De la
Ham i gravhulen. Og etter to eller tre dager var han selvsagt våken igjen og var i orden. De sa
at han reiste til India og døde et eller annet sted på vanlig måte. Forsøker å forfalske religion.
For det første den kritikken… Hva er i veien med folk? Forstår dere? Det er nettopp den tiden
vi lever i, spottere. Ser der? Tiden for den profetien til å gå i oppfyllelse.
Han angriper det voldsomt, og for å se at profetien angående spottere blir oppfylt. Begeret er
fullt til randen. Dette er mine tanker. Fløten til spotterne er her, akkurat som fløten til den ekte
utvalgte er her.
§47. § 47. Gud delte ut Hans Ord til hver sin tidsalder. Og hver av disse tidsaldrene må
manifestere det. Dette er grunnen til denne manifesteringen. Også de forutbestemte menn som
det står skrevet om i Judas brev, det som er skrevet helt opp til denne endetiden for å oppfylle
ethvert Ord. Hver gang Han tildelte Sitt Ord, anviste Han en mann til det. Sju menighetstider.
Da Han tildelte Moses sin tid, anviste Han Moses. Da han tildelte tiden for Guds Sønn til å bli
født, anviste Han det til Ham. Hva med menneskesønnens dag? Hvem tildeler Han det til?
Han kan ikke komme ned som i Ånds form. Måtte få tak i en profet, ikke sant? For i hver
menighetstid anviste Han Sine menn, forutbestemt. Slik som Bibelen sier, ingenting… Hvis
Gud er uendelig, allmektig, har all kraft, alle steds nærværende, allvitende, da visste Han alt
fra begynnelsen av. Så, Han visste. Ingenting er ute av balanse. Det er bare vi som tror det.
Alt går som det skal.
Med andre ord, sannhet og løgn er her samtidig med den oppgave for Gud som kremen av de
innhøstede utvalgte og som kremen av de innhøstede fordømte – tvillinger. Ser dere? De
fleste ser ikke dette fordi de ikke forstår den sanne utdeling av Bror Branhams lære. De går
tilbake til Larkins og disse mennene som sier: ”Ok. Den første utdeling var uskyldighet; den
neste menneskelig styre; den neste loven; den neste var ditt eller datt.” De tar feil! Det er
utdelinger fra Faderen, av Sønnen med Faderen, av Guds Sønn, som var der den gangen som
Menneskesønnen, Sønneforhold og Farskap, og nå tilbake som Menneskesønnen og da
kommer Davids Sønn. Dette er den sanne lære angående utdelingen/fordeling. Det tildelte
Ord og mani-festasjonen av Den Hellige Ånd som er i samsvar med dette tildelte Ord, fordi
Ordet kan ikke komme til å skje uten Den Hellige Ånd, og Den Hellige Ånd kan ikke gjøre
noe uten Ordet. Hvorfor? Fordi De er ett. Kom an. Ok. Sannhet og feiltagelse. Tvillinger. I
orden. Det leder oss til § 48, som jeg leser.
§49. §48. Slå opp og se tilbake i hans Ord hva han gjør, da vil vi få forståelse. Se hva?
Moses og hans først utvandring. Alpha som blir Omega.
§49. Tenk bare, for det første, hvis denne forkynneren hadde tenkt seg om, da de satte eddik
og galle opp til munnen Hans, da spyttet han det ut.
For, hvis du tror en del av denne nedtegnelsen, tro da resten. Er en del manifestert, da er også
den andre delen manifestert. Men de kan ikke vente til den umanifesterte delen finner sted,
selv om alt annet som gikk forut for det, beviser at det ville finne sted! Hele Bror Branhams
tjeneste pekte mot bortrykkelsen slik som jeg forsøker å fortelle dere. Hver eneste
stadfestelse, alt han gjorde, pekte mot Nærværet. Han får oss ut herifra. Og dette er hva det
pekte mot, og fordi det ikke har skjedd, er det alt de gjør; å se bakover og ser framover og
skriker: ”Det er ikke noe i det”. Vel, jeg skal fortelle deg en ting. Hvis Han kom ned med et
Rop, da kom Han ned for å oppreise de døde. Han kom ned for å få oss ut herifra. Og jeg
forteller dere; hvis Han ikke er her for å få oss ut, kommer jeg meg ikke ut! Jeg har slått med
vingene mine, Gud vet, og jeg forsøker meg… Vel, jeg kan gå til helvete på dette vis, men jeg
klarer ikke bortrykkelsen. Det som skal til er Det Levende Ord svelget ned.
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§49. ….Han spyttet det ut. Han tok det ikke i det hele tatt. Ser der? Det er bare spottere
som står frem. De kan eller vil ikke ta imot Ordet, eller de utelater et Ord i både den ene eller
den andre (sammenheng. Ovs.) For det andre, hvordan passet denne Jesus av Nasaret inn,
hvordan stemte Hans Liv overens med hver eneste profeti i Det Gamle Testamentet? Hvordan
kan du få Ham til å gjøre alt Han gjorde når Han var på jorden og ikke var her? Hvis Han var
her før, hvorfor gjorde Han det ikke? Det er utvandringstimen! Det kunne ikke hende uten å
være ordinert av Gud. Hans Liv passet inn i hver eneste profeti i Det Gamle Testamentet. Og
videre, hvis disse disipler hadde stått i komplott sammen med Ham, hvorfor døde så hver
eneste en av dem martyrdøden? Er vi rede til å dø for dette? Peter sa, da det var hans tur til å
dø: ”Vend mitt hode ned; jeg er ikke verd å dø som Han.”
Hør etter nå. Åpenbaringen angående bortrykkelsen kommer til å gjøre det samme med oss.
Husk, at når Peter gav åpenbaringen om ’hvem Du er’ så fornektet han Ham senere. Men da
timen kom for at dette skulle gripe tak, hva grep tak i ham? Han døde. Der var en Ånd i dette.
Ser dere? Det var en løvens Ånd som gikk inn i kalvens ånd. Og menneskenes ånd har aldri
gått til ørnens ånd. Det er to separate ting. Du er nødt til å treffe ørneånden og når du gjør det
Bror/Søster, er du rede til å død for Det, hvis du må dø. Ser dere?
§50. Med andre ord, når du så absolutt blir i ett med åpenbaringen, slik som det ikke var
med Peter den gangen, som du vil bli i ett med oss, ettersom åpenbaringen i enhver
menighetstid er i ett med folket, åpenbaringen om bortrykkelsen, vi er i ett med den, - vi er
reist.
Du sier: ”Bror Vayle, jeg tror ikke det.” Det er fint, du tror hva du vil. Jeg er borte. Du sier:
”Vent litt, vent litt.” Jeg sier: ”Stopp du.” Jeg har tatt mitt standpunkt. Abraham trodde på en
Gud som kunne kalle fram ting som ikke eksisterte, reise opp de døde. Du sier: ”Dersom du
tror at Bror Branham sa: ”Du er den flekkfrie jomfru Bruden, da kan du tro at du er reist.” Jeg
liker begge deler.
De beseglet alle sammen sitt vitnesbyrd med sitt eget blod. De trodde på ham, de elsket ham,
de gav sine liv for Ham. Vi får forandrete legemer ved også å gi våre liv på denne måten. Hvis
han var en etterligner, hvordan ville de ha gjort det? Ser dere? Den åndelige anvendelse som
folket ikke får tak i… Hva er det han snakker om? [Forsamlingen: ”Bortrykkelsen.] Som en
åndelige anvendelse, som du ser i Det Gamle Testamentet, du ser det gjennom hele Bibelen
og du ser det, og du anvender det, helt opp til denne bortrykkelses tid – fylte menn.
Skal vi reise oss. Vi fortsetter neste søndag. Glem nå ikke hva vi skal gjøre på kommende
onsdag. La oss be: ”Himmelske Far, all barmhjertighetens og nådens Gud. Vi takker Deg for
Din kjærlighet. Og Herre, selv om vi må forkynne hardt, takker jeg Deg for det Herre, for at
jeg faktisk ikke hadde noen spesiell person i mine tanker, en spesiell person som jeg hadde
som skyteskive, slik som jeg hadde gjort tidligere, selv om de menneskene på en slags måte
var i mine tanker. Men, Herre, ved Din nåde svarer Du på våre bønner ved å gå over disse
tingene. Det er ikke mennesket lenger. Det er Ditt Ord som er blitt gitt, Guds rettskaffenhet og
vår rettskaffenhet, dersom vi er blitt en del av rettskaffenhet. Himmelske Far, jeg tror Deg.
Jeg tror deg Gud som jeg aldri har trodd Deg før. Og jeg vet som aldri før, når Du sender Din
Kraft, er det ikke i lydighet. Og jeg vet at hvis Du ikke sender Din Kraft, har ikke Din Kraft
blitt sendt, blir det ikke utført noe, ikke minst for meg, så pass vet jeg. Fordi jeg klarer ikke å
få Det her ved hjelp av støvlestroppene mine eller noe annet, Herre, som jeg ville forsøke å
gjøre. Jeg har gitt opp. Men Herre, vi ser til Deg, mens vi ser på Salme 27 som er dets
bakgrunn… Ser tilbake på fienden ved å se på alle disse tingene, spottere og det hele, men
våre øyene er rettet på Deg. Herre Gud, vi ser til Deg etter en slik overflod av barmhjertighet
som kommer ut fra disse små forholdene, forhåpentlig en sann belysning, mens vi taler om de
ting som profeten har sagt her, at når vi er ferdigbehandlet, er vi en gang for alltid ferdig med
menneskets tanker, eller hva menneskene kommer til å gjøre med oss. Hva spiller det for
rolle? Det kommer en dag Herre, når all erindring om disse tingene, som gav oss våre
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komplekser, om hva vi har gjort, eller har blitt gjort mot oss, skal bli glemt av Bruden, men de
som gjorde det vil åpne sine øyene i helvete og angre på det. Og jeg ønsker ingen andre noe
som helst uhell, Herre, men jeg tror at jeg ville være mindre enn et menneske dersom jeg ikke
tror Ditt Ord som sa: ”Dommen er Din og Du vil gjengjelde.” Du er nødt til å hjelpe oss,
Herre. Jeg selv feiler forferdelig og alt det som ligger i det menneskelige bryst som er
tilbøyelig til en degenerering, Herre. Jeg innrømmer det. Men jeg innrømmer også noe annet.
Jeg lar Din Ånd komme inn, Din Åpenbaring. Jeg slipper alle disse ting inn, å Gud, som jeg
kan gi adgang til hele veien nedover, og ikke ved å sette meg i en spesiell posisjon, Herre. Du
tar Deg av meg og jeg tror at du tar deg av Ditt Folk. Og inntil Du forkaster meg, eller viser
meg at jeg ikke er en del av denne bortrykkelsen, la meg bare være her. Jeg står fast ved det,
og ved Din Nåde, Herre, hvis jeg ikke er en del av det, da ber jeg at noe som jeg muligens har
sagt et sted som ville være Din Sannhet, vil være betydningsfullt og verdifullt for de som er
Brud. Men Herre, jeg kan ikke tro noe annet enn hva jeg tror i dag. Et eller annet sted på en
eller annen måte ser jeg oppstandelsen. Et eller annet sted, på en eller annen måte ser jeg på
det hinsidige, Herre, og noe som er synlig spiller ingen rolle lenger. Og ved Din Nåde, å Gud,
sier jeg det, fordi det ikke er av egen kraft, fordi jeg kunne ha vært død før jeg hadde klart å
komme meg ut her, og slik er det med alle andre. Vi overgir oss selv til deg, Herre, til Din
nåde, til Din ære, til Din herlighet, til Din majestet, ikke for å bli menneskelige kjempere, men
for å forstå at når helvetes porter reiser seg opp mot oss, reiser også Sannhetens porter seg. Nå
Herre, kjernen i denne saken, ’tal ofte den ene med den andre’, hjelp oss nå til å forandre våre
ord og vår tone, og til en høytidlig forsamling, alltid å samles høytidlig rundt Deg, at våre ord
nå blir til et formål av mat og nåde, ord for tiden, ord fra dette Budskapet… alt annet går over
bord. Far, ved Din Nåde … Gud la meg ikke ta feil for bare en femtende del av en femtende
del av et sekund. Jeg tror Herre, det skjer allerede på en eller annen måte, at vi er på vei til en
uutsigelig seier som ligger i Jesus Kristus. En Brud som ikke sier noe annet enn Ordet og står
i hennes åpenbarte tro. Herre, vi forsøker ikke å være spottere. Du kjenner mitt eget sinn,
Herre, da jeg sa den gangen: ”Bror Branham, dette er den merkeligste og fjerneste ting som
du noen gang har sagt. Jeg tror ikke at jeg klarer å svelge den.” Men, Herre, anger satte inn,
tillatt av Den Hellige Ånd. Det er mange barske ting, Herre, jeg hykler ikke et øyeblikk for
Deg og folkene, men noen av disse tingene driver meg bokstavelig talt til vanvidd selv i dag.
Men, Herre, ved Din Nåde, kan mitt sinn roe seg ned og begynne å ta imot de tingene som Du
sa, og ånden og sjelen kan begynne å absorbere dette inntil selveste atomene begynner å livne
til med livet fra denne tiden, bortrykkende tro, å Gud. Du som er vår Far, vær så snill, Herre,
hjelp oss i dette siste øyeblikk…. I disse dager, Herre, måneder, eller hva enn som er tilbake
igjen til oss, fordi vi vet at tiden renner ut meget fort, akkurat som tidevannet renner inn og ut
på visse steder, det er skrekkelig, ja forferdelig farlig, unntatt for dem som ikke kan bli
forført. Vi ber Herre, at du vokter våre tanker og vårt sinn som aldri før. Må vi ikke bare leve i
Lyset og i Ånden, men vandre i Det. Å, Herre, vi har ikke et forsvar i oss selv, men det er den
velsignede bekjentgjørelse fra Guds Ord som blir vårt vitnesbyrd: Dine tanker, Ditt Ord, som
fyller våre hjerter. [ slutt på lydbåndet.]
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