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Bortrykkelsen #3.
Spottere ved Hans Nærvær.
1. oktober 1983.
.

La oss be: Himmelske fader, vi er igjen takknemlig for å være i Herrens Hus, vel vitende at Ditt
Nærvær er her på en måte som Det aldri før har vært og på en mer underfull måte en noensinne,
for å fullbyrde frelsens arbeid. Og vi ber om at dette Budskap ender opp med at Bruden kommer
levende ut herfra, rykket bort forherliget og udødeliggjort; og vi er takknemlig for det. Vi vet,
herre, at det er bare nåde som har ført oss så langt og det kommer til å være nåde som fører oss
resten av veien. Hjelp oss nå i denne fordypningen av Ditt Ord i kveld, at det blir levendegjort.
Vi vet at Det er i livet, Herre, men la det bli levendegjort for oss, at vi lever på grunn av Det. Vi
ber om det i Jesus Navn. Amen. Vær så god, sitt.
§ 1. Nå studerer vi budskapet om Bortrykkelsen, og jeg kommer naturligvis stadig til å
repetere meg selv. Og jeg gjør det med hensikt, fordi jeg ønsker at dere begynner å forstå hva jeg
føler er meget, meget viktig for oss i dette øyeblikket. Nå sier Broder Branham på side 16 som vi
håper å rekke i kveld:
§ 65. Men for Menigheten, Bruden, er bortrykkelsen en åpenbaring. Det er avslørt for Henne at
åpenbaringen om den sanne Brud venter på åpenbaringen om Bortrykkelsen.
Naturligvis ser denne uttalelse noe sløv ut, kanskje ikke så rett på sak som noen ønsker det, men
han bare forteller dere at Bruden ikke har åpenbaring om Bortrykkelsen; men hun venter på den.
[ Og som en dobbelt vektlegging: dersom hun venter på den, har hun ikke fått det; og hva enn
hun har fått som en åpenbaring er falsk.]
§2.
Dette bringer oss til poenget som vi allerede har nevnt: at fordi Bruden venter på
åpenbaringen og dette er en del av uttalelsen av profeten fra Åpenbaringen 10:7, som også blir
funnet i Åpenbaringen 3:14.

Åpenbaringen 3:14-17
14. Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og
sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk:
15. Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var
kald eller varm.
16. Men fordi du er lunken, og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn.
17. Fordi du sier: Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød
( Jeg trenger ingen åpenbaring.)
Nå, det er hva menigheten sier. Så, da Broder Branham sa: ”Bruden venter på en åpenbaring,” så
falt det ned som en stein. Det falt pladask. Hvor mange…. Hør etter, la oss komme meget nær i
kveld, fordi vi kommer oss ut herfra meget snart. Jeg mener ikke dette tidsmessig, men der
kommer til å bli en bortrykkelsen. Jeg er reist, og dere kommer ikke til å klare det, eller dere
reiser, og jeg klarer det ikke; eller vi reiser alle sammen, fordi vi alle klarte det; eller vi alle blir
sittende her, fordi vi ikke klarte det.
§ 3. Se etter nå, tingen er dette: du er nødt til å forstå edrueligheten av denne time. Er vi
fortsatt i Laodikea? Hør etter. Han sa: ”Jeg råder deg å kjøpe av meg gull, prøvet i ild.” Gull er,
som jeg kan se det, prøvelsen av vår tro. Gull som er testet i ilden gjennom seks tusen solide år
har vært som en by som har grunnvoller, hvems Byggeherre og skaper er Gud. Vi har sett fram
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til, alle sammen (som sier å være Kristne.) Til den første oppstandelse. Vi visste ikke så mye om
den andre oppstandelse. Vi lar det gå som en andre mulighet. Der finnes ikke noe som en andre
mulighet. Men han sa: ”Jeg ønsker at dere kjøper dette gull.” Nå, du er i stand til å få tak i det.
”At dere kan bli rik…” fordi denne gruppen i endetiden er slått med fattigdom. Ordet ’ynkelig’
betyr at du ikke har det du tror du har. Og ussel handler om tilstanden til de fattige.
Hvor ussel er kirken? Helt og holden elendig. Hvor nær ligger kirkens bedømmelse i måten å
tenke på til Guds bedømmelse? På ingen måte i nærheten. Skriften sier: ”Du er ussel.” Ordet
’ussel’ er blandet sammen med ordet ynkelig, fordi de går hånd i hånd. Nå sa han: ”Dere er
naken, og skammen ved å bli tatt i deres utroskap er tydelig blitt åpenbart.” Han sa: ”Dere kan
komme til meg og dere kan motta en åpenbaring, eller dere kan holde dere på avstand og ikke
motta det.”
§ 4. Så er spørsmålet mitt i dag: ”Er vi analytisk nok, og dømmer vi nok ved Ordet i denne
timen, slik at vi har vært og er villig til å stå ansikt mot ansikt med Skriften og si: ”Vi har
ingenting, at vi er ussel, ynkelig, fattig, blind og naken.” En mann som sier at han har denne
åpenbaring, dette forteller deg at han ser Skriftens sannhet, og ikke bare ser det, men han er i
stand til å vite hva denne sannhet er… Ellers ser han ikke.
I Jesus Kristus sine dager var der en mann som var født blind og ble helbredet av Jesus som er
Kristus. Og spørsmålet kom, ’Hvem fikk denne mannen til å se? Var det Gud? Eller var det
djevelen? Eller hva var det? Hvordan fikk han synet? Hva var grunnen til at han var blind i det
hele tatt?’ Og det utviklet seg til denne spesielle åndelige og Skriftlige selvinnlysende sannhet
som Jesus sa: ”Fordi dere sier at dere ser, forblir dere i eders synd.”
Hvordan blir man med i bortrykkelsen, hvis man ikke ser bortrykkelsen, og de sier allikevel at de
gjør det? Nå sier du: ”Vel jeg tror ikke at det blir slik.” Det betyr ingen ting hva du tenker; hør på
Skriften. Dersom en person er blind med hensyn til bortrykkelsen, er han også blind for
åpenbaringen. Dersom han er blind for denne åpenbaring, hvilke andre åpenbaringer er han blind
for? Hvor mange åpenbaringer er riktige? [Husk den første tidsalder i Korint. Tre hovedåpenbaringer: Ånden, Jesus, Evangelium; alle tre var feil!]
§ 5. Så, hva vi forsøker å si her i disse møtene, forsøker å stresse dem på en måte i Columbus
(Der hvor de har møter. Ov.s.) at det er natt, og å gjøre dere oppmerksom på denne tanken, som
man ikke kan leke med, men man må bli konfrontert med det: mente Broder Branham virkelig at
Bruden ventet på en åpenbaring, fordi hun ikke hadde en? Svaret er kategorisk: ”Ja.” Og videre
har man ikke Guds åpenbaring dersom du har en falsk åpenbaring, fordi Gud er ikke falsk. Guds
Ord må opprettholdes i Dets renhet, for å være Guds Ord, ellers er Det ikke Guds Ord lenger. Det
er grunnen at menighetstidene kunne passere, hun klarte det på en måte i 2000 år, fordi
menigheten hadde en del av Sannheten hun ikke var blind for. Men dette er en del av Sannheten
som menigheten ikke hadde mottatt og ingen visste nøyaktig hva Bortrykkelsen skulle bestå av,
fordi det var en hemmelighet. Det var en endetids hemmelighet. Og ved endens tid, da det skulle
bli en bortrykkelse, er hele menigheten ussel, ynkelig, fattig, blind og naken. [Høres ikke ut som
om hun er rede til å møte Brudegommen.]
Når nå en person tror at han har klær på seg, og han ikke har; og en person ikke har den Hellige
Ånd men han tror han har… Når en person ikke vet at den bokstavelige betydning av å være
naken er utroskap, som representerer avgudsdyrkelse, hvor langt er denne personen da kommet
på avveier? Svaret er: ’personen vil være uten redning, om ikke Gud gjorde noe for noen få
mennesker ved enden av denne tidsalderen.’
§ 6. Broder Branham sa på side 16 som jeg leste her i §65 at: ”Bortrykkelsen er en åpenbaring til
henne.” Mange mennesker kunne høre det, og de sa: ”Vel, en bortrykkelse som er en åpenbaring
vil da diskvalifisere bortrykkelsen til en sak uten substans.” Men det er ikke sant. Der finnes ikke
en åpenbaring som ikke har en substans. Hva du er nødt til å forstå er dette, og vi tar det rolig
(om jeg aldri blir ferdig med å tale om dette emnet) og det er; det er en substans, og åpenbaringen
om denne Skriftens åndelige substans må komme slik den gjorde det i Matteus 16.
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Matt. 16:13
13. Da Jesus var kommet til traktene ved Cæsarea Filippi, spurte han sine disipler: Hvem sier
folk at Menneskesønnen er?
Nå var Menneskesønnen der, og spørsmålet kom, (fra)
Han som var der: ”Hvem tror dere jeg er?”
Og noen mennesker sa: ”Vel, jeg tror ditt og jeg tror datt.” Og Han sa: ”Hvem sier dere at Jeg er?
Hva tror dere om Meg?” Og Peter sa i vers 16: ”Du er Kristus, Sønnen til den levende Gud.”
§ 7. Dette er helt identisk med bortrykkelsen. Som det personlige nærvær av Kristus, Herren
Jesus i kjød måtte bli identifisert, slik må også det personlige nærvær av bortrykkelsen bli
identifisert. Som Broder Branham sa: ”Jeg har den hensikt å tale om betingelsen til
bortrykkelsen,” – si alt om det. Dette er umulig å fordøye for alle kritikerne, slik det er for alle
andre, unntatt oss. Og jeg ønsker å være voldsom uenig (med de andre. O.v.s.), fordi denne
bortrykkelsen etter Skriften må være lik alt annet – etter alt ifølge profeten; og det er: Gud tolker
Sitt Eget Ord ved å manifestere Det. Dersom det er slik, må en del av bortrykkelsen være
åpenbart nå, fordi det er tre elementer eller setninger innbefattet i bortrykkelsen. Det foregår nå
og det må bare bli gjenkjent – åpenbaring!! Jeg har til hensikt å være snill, men der er ingen
mulighet for at jeg kan være snill. Disse menneskene kan med letthet glemme, akkurat som noen
av dere som sitter her lett kan glemme. Men Gud tolker Sitt Ord ved å oppfylle Det. Da, om en
del av denne bortrykkelsen ikke er i virkning nå, da blir det absolutt for sent å tolke det i sin fulle
virkning, fordi folket er reist.
Og det blir som om Gud har brutt Sitt Ord, fordi Han legger fram Sitt Ord her, og Dets
betydning lar Han ikke noen få vite. Nå, dersom de sier: ”La oss se hva profeten mener.”….. Jeg
sier hva profeten sa. Jeg tror det profeten sa. Jeg prediker det profeten sa. Jeg beviser hva han sa
ved alt han har sagt, ved Guds Ord, akkurat som han gjorde.
§8.
Akkurat som profeten, vår profet, som kom på scenen, var det en stor hemmelighet. ”Se,
jeg sender eder Elias, profeten, før Herrens dag kommer.” Da er han nødt til å være et sted. Det
forteller deg tiden han kommer i, timen han kommer. Og det er best at han er et sted. Det er nødt
til å være en person. Det må være rett før Herrens store og forferdelige dag; og han må være
identifisert. Han må bli gjenkjent i Ordet og ved hans opptreden, og ved hans tjeneste, eller kan
han ikke være den personen. Det er så enkelt som bare det. Nå hva med dette? Vet menneskene i
virkeligheten at bortrykkelsen er i gang? Visste folk virkelig hvem Johannes døperen var? Visste
folk i virkeligheten hvem Kristus var? Etter at Kristus utførte mange under/mirakler og gjorde
suksessfulle innvendinger… Han bare satte disse Fariseerne og disse menn fra Sanhedrinnet
(Domstolene. O.v.s.) på plass. Menneskene sa: ”He, han snakker med autoritet. Han taler med
kraft. Forstår folkene virkelig ikke at Han er Kristus?” De sa: ”Bare tull. Han er ikke Kristus.”
Men en liten hore—ja, en liten hore som skamløst levde i sine synder—identifiserte Ham med en
gang. Da med hennes vitnesbyrd- og folkene så virkelig ingenting bortsett fra at de hørte ham de sa: ”Vi vet nå, ikke fordi vi hørte deg, men dette er så visst Kristus.” Du sier: ”Vel, Broder
Vayle, Gud legger det langt bort på en hylle.” Der har Han lagt det. Du sier: ”Gud har mørkelagt
det.” Det er opp til ham. Hvorfor tar du ikke en stor stokk og slår Ham?
§ 9. Vel, jeg skal fortelle dere noe: ”Det er åpenbart at øyesalve er tilgjengelig, og det er
åpenbart at profeten kan bli kjent. Tydeligvis kan bortrykkelsen bli kjent. Det er tydelig at der er
et håndgripelig, åndelig tegn som Gud handler med, å gi et vitne, det er vesentlig, ja, det er det,
og er basert på materialet/emnet, som engang bare var et løfte. Nå hadde Abraham et løfte –
”Byen som har grunnvoller.” Han venter fortsatt på den, og han er der oppe og er en del av den.
Skjønner? Innser de at det er nøyaktig det som profeten og hans tjeneste handler om? At der er en
bortrykkelse som foregår, i tre deler? Vet de at samlingen til den Store Festen er i gang? For slik
som Døperen Johannes var en forløper for Kristus første komme, slik er denne mannens Budskap
forløperen til Kristus annet komme. I orden.
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§ 10. Så, hva da med Døperen Johannes? Vel, Sakarja var hans far. Han var i det aller Helligste,
eller bedre sagt gjorde tjeneste i Tabernaklet. Og Herrens Engel kom til syne for å fortelle ham at
hans sønn, Johannes skulle bli født; og han kom ut så stum som det bare kunne bli, fordi han ikke
ville tro. Og mannen forble stum inntil Johannes ble født, han måtte være stum på grunn av at
dette var et tegn. Og Johannes ble født. Nå var Johannes forløperen til Jesus. Så kom en Guds
Engel, Gabriel, til Maria, og han forteller Maria at hun skal få en sønn ved den Hellige Ånd, som
skal bli Sønnen av den Allmektige Gud. Og det hendte så avgjort. Da kom Jesus på scenen. Han
er i krybben, og hva hender? Til en hel gjeng med hyrder ble fortalt: ”Hør etter! Han er født!
Kom og se.” En stjerne kom til syne på samme tid, og denne stjernen ledet, to år senere, tre vise
menn til dette stedet. Disse vise menn, nå, gikk ikke til krybben. Det er bare tull. De fant ham i et
hus. En ørliten gutt som var to år gammel, lå der. Nå ser dere at der var et vitne.
§ 11. Nå er bortrykkelsen på samme særskilte og underbare vis. Det finnes et vitne til den, fordi
den foregår; fordi Budskapet samler folket til Bryllupsmåltidet. Derfor, vi må forstå dette før vi
går videre, at da Broder Branham sa dette:
#65. ”For Menigheten, Bruden, er bortrykkelsen en åpenbaring. Det er åpenbart for henne. Det
må bli åpenbart til henne. Den sanne Kristi Brud venter på denne åpenbaring.”
Nå sier en: ”Vel jeg visste ikke at jeg ventet.” Jeg ville ikke være en sann Brud. Fortell meg hvor
mange mennesker som noensinne ventet. Men da Lyset slå til det er det som teller. Og jeg skal
fortelle dere noe: ”Den sanne Brud ventet på en åpenbaring, fordi vi visste at der fantes flere
forklaringer i landet allerede. Og vi visste ikke hvilken som var rett. Vi måtte vente på det. Så,
Bruden ventet på den. Jeg skal forteller dere noe: ”Den sanne Brud måtte vente på den, fordi,
skjønt vi hadde et løfte, fantes det ikke en definitivt åpenbaring, fordi det beste folket klarte å
gjøre var å argumentere. Men der måtte komme en tid da folkets tro ikke hvilte på et argument,
men det måtte hvile på det rene, uforfalskede Guds Ord, slikt som Gud mente Det.
§ 12. Så, det vi bestemt leter etter er dette; når du kommer til denne timen sa Broder Branham:
”Opp til dette øyeblikket har Bruden ingen sann åpenbaring. Hva enn hun tror hun vet, vet hun
ikke på den rette måte, og dersom det er feil, sier Bibelen bestemt at Guds løfter er uten innhold
når trosbekjennelser og trossetetninger kommer inn.” Han sa: ”Dere har gjort Guds Ord til intet
gjennom deres trosbekjennelser og tradisjoner/vedtekter.” Det er med andre ord Satans kongerike
når man avviker fra ett ord. Da er det ikke Guds Kongerike lenger. Du sier: ”Vel, Broder Vayle,
det gjør ikke noe i dette tilfelle.” Det er det du tror. Fortell Gud om det, [dersom du kommer så
langt.] Du vil finne ut at mange Kristne ikke var halvparten så kristelig som de trodde de var. De
kommer til å finne ut at de har stått bak Lucifer. De var alliert med mørkets makter, satan. De er
ulydig mot Gud, og lydig mot fienden. Jeg forkynner ikke et tøft Evangelium. Jeg prediker
Sannheten.
§ 13. Nå sa profeten: ”Hun hadde ingen åpenbaring. Hun måtte ha en åpenbaring.” Vel, jeg skal
si dere noe: dersom hun ikke hadde den rette åpenbaring, ville hun ikke klare seg, fordi ifølge
Profeten, består Åpenbaringen i tre deler, en del ligger i Hans Budskap. Og det sier ikke at han
[Lammet] må være her på jorden. Det sier bare at det ligger i dette Budskap: ”For slik som
Døperen Johannes var forløperen…” Så, der skulle ikke bli en bortrykkelse, med mindre der
fantes et Budskap for å fremkalle Kristus, bokstavelig talt, jeg snakker nå om Jesus, Lammet,
snakker om Ham; for å rykke bort Bruden inn i skyer av herlighet. Det ville bare ikke skje. Når vi
nå ser på dette faktum at Bruden ikke hadde en åpenbaring; at Bruden er meget sårbar, fordi hen
var ledet på avveier for to tusen år siden. Det er meget, meget viktig for denne Brud å undersøke
alt hun tror på i lyset av Ordet som Broder Branham prediket [for denne timen og dette emnet].
Nå har vi ikke gjort det. Broder Branham snakket om filtret. Men hvor mange mennesker var klar
over hva han mente med dette filter? Vel, for de fleste betydde det bare: ”Vel, vi skal se om vi
har fått ditt eller datt.” Nei, du må ta hver eneste ting gjennom Ordet som Profeten kom med.
Dersom der er noe angående et bestemt emne, dersom der er noe angående en bestemt ting, da er
du nødt til å bringe det rett til Ordet som Profeten ga og spore/lokalisere det opp gjennom
Bibelen, ellers har du ingen filter.
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§ 14. Nå er ikke bare bortrykkelsen en åpenbaring, hele Guds Ord forlanger en åpenbaring. Nå
var tydeligvis en del av Skriften korrekt åpenbart, kanskje opp til 99%. Og muligens har en del
av Skriften vært åpenbart i sin helhet som der hvor Blodet og noen av disse tingene er så soleklar.
Men det fantes andre Skriftsteder som ikke var åpenbart; og dersom man tar ett Ord ifra, er det
ikke Guds Ord lenger. Og til og med det som du kanskje forstår korrekt er nødt til å være adskilt
og anvendt rett. Nå kjenner jeg til folk som sier: ”Vel det er alt for nøye.” (Er ikke sikkert på
oversettelsen av ordet stickler = ??? O.v.s.) Jeg kan ikke noe for det at jeg er nøye, fordi Skriften
sier: ”Dersom du føyer til ett Ord i endetiden, får du del i plagene; og dersom du tar ett Ord fra
blir navnet ditt tatt ut av Boken, du mister det.” OK.
§ 15. Det er uhyre viktig med åpenbaring. Og det er ikke mulig med en åpenbaring utenfor det
åpenbarte Ord av en stadfestet profet, fordi det er hva Skriften sier oss. La oss gå tilbake til
Profetenes Gjerninger 3, i tilfelle din hukommelse er på feil- spor, og du begynner å se for deg
selv hva vi snakker om, i midten av vers 19.
Ap. Gj. 3:19B for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn,
Det betyr den delen av Ham som er synlig. Dette er nå ikke Ildstøtten. Menneskene kan ikke se
Ildstøtten; bare profeten. Den delen som er synlig er tegn og undere. Skjønner? I Johannes 15:24.
Ap. Gj. 3:20-21.
20. og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus,
21. ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om
ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av .
Hva betyr dette? Der skal bli et restaurert Ord. Det er det Det sier. Så det er grunnen til at Ordet
skal komme. Dette er grunnen til hvorfor du spør om regn i tiden av det siste regn; og tidlig regn
og det siste regn faller sammen når skurskaren innhenter såmannen i den siste tidsalder. Der skal
bli en restaurering med korrekt åpenbaring. Dette er nøyaktig det Herren bringer til vår
oppmerksomhet ved Sitt Ord. Og Det sier at ved denne tiden at de som ikke tror dette restaurerte
Budskap, dette profetiske Ord som kommer fra Gud selv. Og husk : Gud har lovet å tale en gang
til. Du vet at en masse folk tror at Gud ikke kan tale bare fordi Bibelen ble skrevet.
§ 16. Hebreerne 12:25 Se til at dere ikke avviser ham som taler!
Og Han snakker om endetiden… Menigheten av de første fødte… mens vi nærmere oss Zions
Fjell, mens vi gjør oss rede for å gå inn i et område hvor Det Nye Jerusalem kan bli synlig, fordi
den første bortrykkelsen er alt ferdig. Man kan ikke engang se Det Nye Jerusalem inntil den
første oppstandelse er ferdig. Du er nødt til å ha de Gammeltestamentlige hellige og de
Nytestamentlige hellige, du er nødt til å ha de 144000. De er nødt til å være i Tusenårsriket, fordi
den helliges Leirplass utgjør Det Nye Jerusalem. Så avgjort.
§ 17. Nå sier Han her rett ut at ved den tid:
Hebreerne 12:25-26
25. Se til at dere ikke avviser ham som taler! For unnslapp ikke de som avviste ham som talte på
jorden, hvor meget mindre skal da vi unnslippe om vi vender oss fra ham som taler fra himmelen.
(Hva gjør Han? Han snakker.)
26. Hans røst rystet den gang jorden. Men nå har han lovt, og sagt: Enda en gang vil jeg ryste,
ikke bare jorden, men også himmelen.
Han sier dere at der skal bli et endetidens Budskap. Nå bruker Gud alltid en profet. Han har ingen
annen måte Han kan gjør det på. Så ved endetidens Budskap begynner det å ryste ned, og denne
rystingen Broder og Søster, finner sted i den store trengsel. Og det er nødt til å starte før den store
trengsel. Det er nødt til å starte før. Største delen av det foregår i den tiden. (Den store trengsel.
O.v.s.)
Dette er så langt som jeg kan se, ikke Moses og Elias i den store trengsel, fordi dette taler til oss
som nærmer oss (den). Og Israel, de 144000, er ikke Zions Fjell. De er i stand til å tjene Bruden i
Zions Fjell, men de er ikke Zions Fjell. De er ikke en del av Bruden: de 144000. Dette er noe helt
annerledes.
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§ 18. Så gjennom hele Skriften og gjennom det som profeten lærte, ser vi at der finnes en
avgjørende åpenbaring ved endetiden. Og vi er forpliktet, nå hør etter; ikke lenger ved frykt, men
på grunn av virkeligheten i de fakta vi er involvert i, ved å gå til alt profeten lærte, uten frykt å se
på det, og se hvor det fører oss hen; fordi der finnes fortsatt en del frykt i menneskene. Der finnes
til og med frykt i kvinner om at skohælene må være mindre enn de er. Deres klær må muligens
være noe annerledes enn hva de er. Hør etter. Jeg taler til kvinner i kveld. Og dere menn: gå hjem
og si ifra til deres fruer; det er best dere gjør det. Der finnes en hel del av disse små ting som vi er
redde for å se på, fordi det er muligens akkurat det vi ikke ønsker å se. Jeg har fått nyheter for
dere. Disse dager er forbi dersom du er Brud. Der er ingenting lenger å være redd for. Gud
forsøker kun å hjelpe deg, ikke å ødelegge deg. Du vet at Job satt i lengre tid på et søppelhaug.
Han tapte alt av finansielt verdi. Han tapte så å si rubbel og bit når det kommer til hans
personlige liv. Hans familie var borte. Hans kone var reist, og hun var ikke så alt for snill med
ham enkelte ganger. Og hans venner kom og snudde seg mot ham. Og han sa: ”Jeg ser tilbake og
jeg kan ikke se Ham. Jeg ser framover og jeg kan ikke se Ham. Jeg ser meg rundt og jeg kan ikke
se Ham. Hva forsøker Han å gjøre? Ødelegge meg?” Nei, Han forsøker å styrke meg. Skjønner?
Han vet veien jeg tar, og når jeg kommer fram, kommer jeg til å være som gull. Og der er en
Brud som det er best for ”til å ha” gull, og for å ”være” gull for å være med i bortrykkelsen.
§ 19. Jeg snakker ikke om å være perfekt helt uten synd, Broder/Søster. Jeg snakker ikke engang
om karakter, skjønt karakter er involvert. Jeg snakker ikke om frukt, skjønt frukt er involvert. Jeg
snakker ikke om lydighet, skjønt lydighet er involvert. Jeg snakker ikke om nærværet og disse
andre saker, den karismatiske kraften og alt. Jeg snakker om de rette vilkårene av dette Ord. Der
er ingenting å være redd for, fordi Det alt sammen reflekterer Kristus. Profeten eller noen annen
sa ikke at der var mye å gjøre. La oss nå forstå dette, dersom du ikke fikk disse lydbånd fra
Columbus, det er best at dere spiller av disse bånd og hører nøye på dem, fordi vi kom inn på alt
dette. Og jeg gikk inn på det for å være sikker. Jeg ønsker å ta meg tid nå, men der er ikke nok
kvinner her til å tale til kvinnene i kveld, og de trenger noe tilsnakk, fordi jeg lurer på hvordan de
taler til sine døtre om fremtiden. Ja. Redd, redd, det stemmer. Menneskene er redde for å se, det
kunne ta noe av hans frihet. Det kunne ta… Som Broder Branham sa: ”Hustruen ønsker seg ikke
noen barn, men det er bekvemmelig med en hund eller katt.” Ja… Mennesker blir redde. Og de
snakker om en Gud som er kjærlig. Tullprat. De snakker om kjærlighet… Tullprat. De har ikke
det minste begrep.
§ 20. La meg fortelle deg noe, Broder/Søster. Er du ikke klar over at den onde synden som Kain
gjorde var tilbedelse uten åpenbaring, og han tok del i tilbedelsen, og Gud måtte kaste ham ut.
Menneskeheten blir redd. Det er ikke nødvendig å bli redd lenger. Skjønner? Jeg er meget
alvorlig nå, og jeg ønsker å forbli det, fordi der finnes ingenting å være redd for, fordi
åpenbaringen er nøkkelen til alt. Og den rette åpenbaring er der hvor du står trygg. Broder
Branham sa: ”Om du så må bli flådd, så gjør det eller hør etter hva enn hviler på deg, fordi du
absolutt ikke ønsker å gå glipp av det.” Du sier: ”Vel, hva kan jeg gjøre for ikke å glipp av det?”
Vel, jeg kan fortelle deg denne ene tingen; du kan få tak i den rette åpenbaringen. Og du går ikke
forbi den åpenbaring som du har nå og kommer deg inn i den fulle åpenbaring så lenge du er
redd. Du kan ikke det.
§ 21. Åpenbaring er så meget, meget viktig, uhyre viktig. Og Broder Branham, som jeg sa her,
sa: ”Bruden har ikke åpenbaringen om bortrykkelsen.” Så, det er grunnen til, at hun kaster ut alt
hun har, fordi hun ikke har åpenbaringen. Hun bare kaster hver eneste tanke ut av sitt sinn. Han
sa: ”La dine tanker gå.” Så, alt du vet om bortrykkelsen er dødt. Nå kan du ta vare på en eller to
små saker. Men jeg har nyheter til deg: legene har til dags dato ikke lært hvordan å lage
transplantater og jeg tror ikke at de noensinne vil klare det. Det er best for kroppen å lage sine
egne deler for å være sikkert på at de er de rette. La meg fortelle deg noe: ”Bruden forkaster en
transplantasjon. Det er nødt til å ha Livet fra Det, Det kommer fra. Det er nødt til å være liv hele
veien gjennom. Det er grunnen at det er åpenbaring hele veien. Og det er nødt til å være den rette
åpenbaring. Og profeten sa: ”Bruden har den ikke.” Det betyr at hun ikke har den enda; hun må
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lete etter den. Og den eneste måte hun kan lete etter den, er ved å innse at hun har feilet totalt når
det gjelder bortrykkelsen. Hun tar fullstendig feil på tilsynekomsten. Hun tar fullstendig feil på
Nærværet. Så derfor, dersom Herrens Engel sa til William Marrion Brannham: ”Som Døperen
Johannes var forløperen for Hans første Komme, så er ditt Budskap forløperen til det andre
Komme,” er mitt spørsmål: ”Hva betyr ’Komme?’” Vel, jeg plasserte det der bak. Dersom du
ønsker å plassere det et sted hvor en hel del mennesker plasserer det; Kommer tilbake med Hans
Hellige. Noen sier: ”Vel, Han kommer for Hans hellige.” Jeg plasserer det, ’Komme for Hans
Hellige, for deretter å komme tilbake igjen med dem. Men du finner at til og med det er muligens
noe for abstrakt (fjernt? Ovs.) mens du går videre.
§ 22. Nå skal vi se på et annet poeng som Broder Branham kom med, og dette står på side 11
§47.
#47. Gud delte dette Ordet ut til hver tidsalder. Hver av disse tidsaldre må legge det for
dagen/manifestere det. Og Han forutbestemte også menn for den tiden til å oppfylle dette Ordet.
Hver gang Han fordelte Sitt Ord, anviste Han en mann for det. Syv Menighetstider, Syv menn,
den siste var en profet. Da Han delte ut Moses sin tid, nå belyser Han det Gamle Testament der
tilbake i tiden, anviste Han Moses til den.
Selvsagt hadde man i Moses tid, Moses. Hvem ellers tror du fikk Elias tid enn Elias? For en haug
med sludder! Menneskets sinn er fylt med søppel. Du kunne gå inn med en spyleslange, børste
og en pøs full med lut, uten å få noe som helst resultat. Hvorfor? Fordi det er fordervet. Hvem
ellers enn Moses skulle være der?
”Vel, det var en tilfeldighet,” sier du. Sludder at det var en tilfeldighet. Selveste Hans navn betyr
tatt ut av vannet.’ De tok ham ut av Nilen.
#47. Da den avmålte tiden da Guds Sønn skulle fødes, var kommet, anviste Han ham(Kristus.
Ovs.) til det. Hva ellers? Skjønner? Han gjorde det meget enkelt.
Han har tildelt Hans menn for hver en tidsalder, forutbestemt. Som Bibelen sa… Hvis Gud er
uendelig, allmektig, har all Kraft, allestedsnærværende, allvitende, vet du hva, Han visste
altsammen fra begynnelsen. Så visste Han… Det går som planlagt; vi bare tenker at det er ut av
kontroll. Alt går som Gud har planlagt det.
§ 23. Ok. Broder Branham sa: ”Ordet er tildelt.” Dette er en av de vanskeligste saker å forstå for
folket, utdeling av Ordet. De sier: ”Vel, nå… Bare et øyeblikk… bare et sekund. Du kan ikke
føye til dette Ord. Du kan ikke ta vekk fra dette Ord. Det er grunnen til at vi har alt.” Vel, det er
bra. Ingen bestrider det, men dersom du har hele Ordet betyr det ikke at Det er alt sammen for én
tidsalder. La oss nå se på det. Alle barn som blir født… De har bare to kilder for å lage denne ene
kilde, dette barn, dette ene produkt, mann og kvinne. Nå, dersom dere ikke visste noen ting om
en ånd som stod der for å komme inn i legemet, profeten hadde ikke sagt det til dere, da ville
dere ikke ha visst det. Så la oss anta at dere ikke vet det, som i dette tilfelle ikke vil har noen
betydning, fordi det ikke har noen innflytelse her. Alt dette barnet er, gjennom hele sitt liv, uten
unntagelse, kommer fra den kjensgjerning av unnfangelse, eller begynnelsen, og ikke noe annet.
Barnet er født så svak, at det ikke kan snu på seg. Og når han er blitt i stand til å gjøre det,
begynner han å snu seg rundt. Heretter vil han begynne å vri seg, og begynne å bevege seg med
både armer og ben, til og med snur seg i sengen etc. Han vil snur seg på maven og begynne å
krabbe. Han begynner å stå og lærer å gå. Slik vil han fortsette, skjønner? Selv om alt ligger i
barnet til og med ved unnfangelse som bevirket fødselen av et komplett barn, og da er det som
barnet gjør etter en tildeling av tid. En modningsprosess! Å bli voksen!
§ 24. Nå ble hele Guds Ord gitt oss samtidlig i en Bok. Men de Syv Menighetstider beviser at der
finnes en historie om de Syv fullstendige tidsperioder, eller tidsaldre, hvor Gud kom med en del
av Sitt Ord, og om hvordan folket reagerte og hva Gud ville gjøre med det. Det tildelte Ord, nå,
den første tidsalder var å så, og den siste tidsalder må bli innhøsting. La oss nå forstå det. Vi bryr
oss ikke om hva alle de andre sier. De tror ikke engang på tidsaldrene, som begynte i
begynnelsen av hedningens dispensasjon/tidsalder. La meg si det på denne måten. Jeg bryr meg
ikke om hvordan de gjør det. Begynnelsen er ikke slutten. Det blir nødt til å bli en avslutning.
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Dere sier: ”Hva er avslutningen?” det skal bli en oppstandelse. Absolutt. Der skal bli en stor
trengsel. Der skal bli et tusenårsrike. Der skal bli en fortsettelse, og det er nøyaktig det, det er.
Så, det er grunnen at uansett hvordan du ser på det er der en såing og der finnes en innhøsting.
Der har vært en såing i syv menighetstider, uansett hvordan du ser på det. Men bare i en tidsalder
er der en innhøsting. Så det er grunnen til at han som høster innhenter han som sår: at ved den
tiden i den siste periode, eller det siste Ord til å bringe inn sjeler, har vært talt, skal der være et
levende folk på denne jord forandret, og en gruppe kommer ut av jorden og går inn i en
bortrykkelse. Menneskene sier: ”Vel, jeg tror det ikke.” Det er ikke nødvendig. Det kommer til å
skje uansett. Vi har beviset og manifesteringen av den første tredje delen av bortrykkelsen som
foregår akkurat nå; og den andre delen foregår også, og de vet det ikke.
§ 25. La oss slå fast nå, at der er en del harde ting vi må forstå først når det gjelder Budskapet og
dette Skriftstedet, ellers kan vi bare glemme å forstå det.
2Kor 11:2 For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg har jo trolovet dere med én
mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus.
3. Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli
fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus.
Han sa: ”Jeg har giftet dere til Kristus, til én mann, og jeg vil fremstille dere til Ham i en fysisk
form som en ren jomfru. Men,” sa han, ”jeg tror at dere ødela det for meg,” fordi han sa, ”Jeg har
fått mistanker som en sjalu mann at dere har rotet det til akkurat lik Eva. Dere åpnet deres sinn
for å resonere. Dere åpnet deres sinn for en annen vei en Guds vei.” Hva skjedde? En predikant
kom forbi og han talte en annen Jesus. De mottok en annen ånd. De hørte en annen forkynnelse.
Hva slags ånd fikk de? Villfarelsens ånd. De rotet det til. Hør etter nå. Dere vet dette er ifølge
Matt. 25: der fantes noen kloke jomfruer og noen dårlige jomfruer. De kloke gikk inn; de dårlige
jomfruer ble ute- stengt. Hva var der i veien med de dårlige jomfruer? Hun hadde veket bort fra
Ordet. Hvorfor det? Fordi hun ikke hadde den Hellige Ånd. Dersom hun hadde hatt den Hellige
Ånd, ville hun ikke har veket bort fra Ordet. Men de to er, selvfølgelig synonym i dette tilfelle.
Det var derfor hun var veket bort. Hun kunne ikke komme inn. Derfor var det ikke mulig at hun
kunne klare det, fordi hun var i en bedratt tilstand. Kall det til og med en feil forståelse.
§ 26. Nå, hvordan i all verden klarer hun å komme tilbake til den uskyldige tilstanden igjen? Der
finnes kun en mulighet: der må komme et friskt/nytt Ord. Og det er nøyaktig det Bibelen lærer,
fordi Det sier deg her i Apostlenes Gjerninger 3, som jeg leste for dere, at ved den tiden av den
store vekkelse, som følger den Herre Jesus Kristi fysiske komme. Men han kan ikke gjøre en ting
med det. Det er umulig for Ham å møte en Brud i luften, om hun ikke er restaurert først; (nemlig)
alt som er talt av alle de hellige profeter. Nå, dette er Ordet. La oss ta ett minutt. La oss forstå det
helt korrekt. Du får ikke en annen Bibel. Du får ikke et nytt sett med profeter som kommer frem
og sier imot. Hva dere får er Ordet som blir satt i rett skikk ved korreksjon; og det som ikke har
blitt åpenbart, skal bli åpenbart, fordi alle hemmeligheter skal bli åpenbart. Så, dere kommer til å
få en korrigering. Dere kommer til å få en videre åpenbaring, der hvor det er nødvendig. Og når
disse to er kommet på plass, har du fått en jomfru.
§ 27. La oss derfor forstå dette min Broder/Søster, siden det ble sagt i Skriften, at ved endetiden
er det absolutt påliggende for Gud å forsyne den levende Brud med en Budskap. Nå, la oss finne
ut av det.
1 Tess. 4: 13 – 20.
13. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere
ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp.
14. For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er
sovnet inn, sammen med ham.
15. For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren
kommer, skal aldeles ikke komme i forveien (har forrang) for dem som er sovnet inn. ; (Ha
fortrinn på noen som helst måte. Du kommer ikke opp dit før dem. Du får ikke noe mer enn de
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har fått eller noe annet. Du er bare én av dem, fordi å måtte gå gjennom døden for å komme ut
herfra, betyr ingenting; du kommer til å stå opp i bortrykkelsen uansett dersom du er født på ny.)
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.
Hva er det han snakker om? Han snakker om oppstandelsen på den tiden for de levende og de
døde. Hvor blir de plassert? Det plasserer dem så absolutt i den syvende menighets tid i den siste
tidsalder – ved slutten av perioden. Det er hvor de skal være. Det produserer nå en bortrykkelsen.
Men de levende står ikke opp. Ikke tale om. OK.
§ 28. La oss finne ut noe. Efeserne 1, talte til dem i den første menighetstiden som var fylt med
den Hellige Ånd, og derfor rede til bortrykkelsen, dersom det hadde vært tid for bortrykkelsen.
Men det var det ikke.
Efe. 1:17-20
17. at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms og åpenbarings Ånd
til kunnskap om sig,
(Nå, han snakker til de som lever.)
18. og gi eders hjerte opplyste øyne,(det er hensikten.) så I kan forstå hvilket håp det er han har
kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige,
(Dette forteller dere nå, at der kommer en åpenbaring til noen Hellige Ånds fylte mennesker. Hva
slags Hellige Ånds mennesker. Les videre.)
19. og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige
kraft.
20. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin
høyre hånd i himmelen,
Det sier deg rett her, at der kommer fram en åpenbaring ved bortrykkelsens tid. Der finnes altså
et åpenbart Ord for de som lever. Det er Ropet. Hva er Røsten? Den er til de døde. Hva er
Trompeten? Den er til oss begge. Så enkelt som bare det, men det trengs en profet for å åpne
døren.
§ 29. Hør etter Broder/Søster. Det var et Budskap som startet den hedenske tidsalder. La oss gå
tilbake og finne det ut i 1 Kor. 2:2. Her sies det:
1 kor 2:2; For jeg ville ikke vite av noen blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.
Det var Budskapet; Kristus korsfestet. OK. Et Budskap da begynte tidsalderen. La oss finne ut
om et budskap avslutter tidsalderen. Vi går til Fil. 3:10,11,12. Og det sier her:
Fil. 3:10-12
10 så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfundet med hans
lidelser,(Han kjente allerede til dette.) idet jeg blir gjort lik med ham i hans død, (Han var
allerede gått inn i det. Men han hadde ikke kommet inn i oppstandelsen.)
11 om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. (Det er Kristus som fører dem ut,
bringer dem ut i den første oppstandelsen. Nå, Han sa: ”kan vinne frem til det” Nå, Han sa:)
12. Ikke så at jeg alt har nådd det eller allerede er fullkommen;
Du kan si: ”Hvor mye mer perfekt kan du bli Paulus?” Mye mer perfekt. Ja, sikkert og visst, fordi
Paulus hadde det ikke. Der er en perfeksjon i enhver tidsalder, der er et Ord for enhver tidsalder,
men der er en fullbyrdelse ved enden av tidsalderen.
§ 30. Nå sa Paulus: ”La oss legge vekk alle disse ting” som han sa i Hebreerne 6:
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Heb 6:1-3
1. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi
ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud,
2. med lære om dåp og håndspåleggelse, om dødes oppstandelse og evig dom
3. Og dette vil vi gjøre, om Gud gir lov til det.
Han sier her rett ut; der kommer en tid når det blir foreldet. Når? Når dåpen i den Hellige Ånd
renner ut, fordi dåpen med den Hellige Ånd fører deg rett opp til timen av forløsningen, når
legemene kommer ut av gravene. Fordi det er det som står i vers 13 og 14 i Efeserne 1. Og da
føyer han inn 15,16,17,18,19,20,21,22,23. Og en Ånd kommer inn i Bruden ved endetiden, og
denne Ånd skal være et Åpenbaringens Budskap, som åpenbarer Ham.
Ef. 1:13-14 :
13. i ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse - i ham har I og,
da I var kommet til troen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovt,
14. han som er pantet på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris.
Ef 1:15-23 :
15. Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de
hellige,
16. Holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i mine bønner.
17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdom og åpenbarings
Ånd til kunnskap om seg,
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,
19. og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige
kraft.
20. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin
høyre hånd i himmelen,
21. over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes,
ikke bare i denne verden, men også i den kommende.
22. Alt la han under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten, 23 som er
hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

§ 31. Dette er hvor vi fikk den serie angående ”Refleksjonen.” fra, og i 2 Kor. 4. Gå tilbake dit.
Skjønner? Og ut av dette kommer den perfekte Brud. Ut fra dette da skal der bli de som lever
som får sin del, de som er døde som får sin del mens de simpelthen venter på ”En Røst,” og mens
vi er på jorden på samme tid venter vi på å bli tatt opp. Så det er derfor… Tidsalderen begynner
med et Budskap; det ender med et Budskap. La oss bli klar over det. Bare de Gammeltestamentlige Hellige kjente Ham i Kraft av Hans oppstandelse. Det er alt.
Jeg glemte et Skriftsted… Det gjør ingenting. Paulus kjente Ham i Kraft av korset. Han kjente
Ham i forløsningens time av syndens tilgivelse. Men Han kjente Ham ikke i oppstandelsens
Kraft, bokstavelig talt. Der finnes ikke en av oss som ikke har en åndelig oppstandelse, men vis
meg en Nytestamentlig hellig som har en fysisk oppstandelse. Det klarer du ikke. Så de kjenner
Ham ikke i den Kraften, fordi det er den samme Kraften som reiste Jesus opp fra de døde. OK.
Så, det siste Budskap er Budskapet om Oppstandelse og blir bakket opp av Selve Oppstandelsens
Kraften.
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§ 32. La oss ta en titt nå på 2 Kor. 5:16.

2 Kor. 5:16 :
16. Derfor kjenner vi fra nu av ikke nogen efter kjødet; har vi og kjent Kristus efter kjødet, så
kjenner vi ham dog nu ikke lenger således.
Hva kjenner vi Ham etter? Vel, vi kjenner Han etter samme tingen som Peter sa. La oss finne ut
hva Peter sa. La oss betrakte det, fordi det er meget, meget godt, men alle hopper bukk over det.
1 Peter 3:18:
18. For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til
Gud, han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i ånden,
19. og i denne gikk han og bort og preket for åndene som var i varetekt,
Han ble levendegjort i Ånden, og det var i Ånds form som Han prediket til åndene i fengselet –
tre drag. Hva med vårt drag? Hvem prediker nå? Profeten gjorde, Bruden gjorde. Ånden og
Bruden sier: ”Kom.”
§ 33. Vi har aldri kjent Jesus etter kjødet, heller vil vi aldri kjenne ham slik, inntil vi møter Ham
ansikt til ansikt i skyene der oppe et sted i en dimensjon, når vi går til Bryllupsmåltidet. Men
poenget er dette: da Han kom i begynnelsen til hedningene i Ånds form med et Budskap, slik
ender det på samme måte. Han kommer tilbake, fordi det er den samme Ildstøtten som kom til
Paulus med Ordet som er her nå og åpenbarer Det; og Den Samme har ført oss til stedet i Ordet
for endetiden.
§ 34. Så der er to ting her som dere så absolutt er nødt til å lære, og gir aldri slipp på det. Det ene
er åpenbaring. Nummer to er; ikke vær bekymret over hele Ordet. Dere har fått Ordet for deres
tid. Det er det dere er interessert i. Dere behøver ikke å bekymre dere om ting som skjedde for
lang tid tilbake. Dere behøver ikke bekymre dere om Jødene. Har ikke noe å gjøre med dere.
Dere har en høytidlig tanke, og det er Ordet for denne tiden. Det er grunnen til at vi trenger å
komme oss dypere inn i dette. Trenger å vie oss mer til dette. Mer og mer, fordi det er Liv for
oss og ingenting annet. Broder Branham sa: ”var så fryktelig redd at Bruden skulle falle fra på
veien, ikke på grunn av store ting, men de små ting, der hvor hun ikke slipper fra seg disse små
ting for Ordets skyld, der hvor hun lå små forstyrrelser kommer inn, små problemer som så lett
tar en del av vår tid, som ikke er det verdig, og tar bort den tiden Guds Ånd av Den Åpenbarte
Ord sannelig er verdig til.
§ 35. Vi går nå tilbake der vi startet. Og jeg sier at vi engang blir ferdig med dette. Jeg vet ikke
når. Broder Branham tok sin bakgrunn fra Salme 27. Dette er Salmen som Broder Branham
brukte som bortrykkelsen. La oss lese det nå alt sammen. Du ser at Branham kunne lure deg. Han
kunne begynne med å lese et Skriftsted, og la oss sitte der. Som dette: han leste aldri resten, ”For
tiden av min bortgang er for hånden.” Han ville aldri lese det. Leste bare delen før det. Så la oss
ta en titt på dette.
Salme 27:1-10
1. Av David. Herren er mitt lys og min frelse, (Herren er glansen som kom til meg, den
forfriskningen, og han er min redning.) for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for
hvem skal jeg reddes?
Nå, der er åpenbart noe som du kommer til å bli redd for, og noen som forsøker å bringe frykt.
Men det kan ikke være Herren, fordi Herren har bare ett formål, og det er Lys for å utfri deg fra
mørket. Husk, Gud kommer ikke med kjettinger. Gud kommer med avbitertangen. Lysets Engel
kom aldri for å forsegle Petrus i fengslet. Han tok ham ut av fengslet, tok kjettinglåsen fra ham.
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1. Av David. Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? (Husk nå, Herren er ikke
styrken i ditt liv med mindre du er født på ny. Denne er en født på ny salmedikter.) Herren er
mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes?
2. Når ugjerningsmenn nærmer sig imot mig for å oppsluke mig, mine motstandere og mine
fiender, så snubler og faller de selv.
3. Om en hær leirer sig imot mig, frykter ikke mitt hjerte; om krig reiser sig imot mig, enda er jeg
trygg. (Nå, dette er Bruden i den timen som til og med går lengre enn 91. Salme.)
4. Én ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg efter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs
dager for å skue Herrens liflighet og grunde i hans tempel.
5. For han gjemmer mig i sin hytte på den onde dag, han skjuler mig i sitt telts skjul; på en klippe
fører han mig op. (Det er åpenbaring.)
6. Og nu skal mitt hode oppløfte sig over mine fiender rundt omkring mig, og jeg vil ofre
jubelofre i hans telt, jeg vil prise og lovsynge Herren. (Legg nå merke til dette sjette vers. Han
avslutter ved vers 5. Nå skal mitt hode bli oppløftet over mine fiender rundt omkring meg.
Bruden kommer seg ut herfra.)
7. Hør, Herre, høyt roper jeg, og vær mig nådig og svar mig!
8. Mitt hjerte holder frem for dig [ditt ord]: Søk mitt åsyn! Herre, jeg søker ditt åsyn. (Får du tak
i det? Efeserne 1.)
9. Skjul ikke ditt åsyn for mig, bortstøt ikke i vrede din tjener! Min hjelp har du vært. Kast mig
ikke bort og forlat mig ikke, min frelses Gud!
10. For min far og min mor har forlatt mig, men Herren tar mig opp.
§ 36. Nå, Dette er basisen for bortrykkelsen. Du kan se på hva jeg har prediket hele veien. Du har
ingen søster eller bror, eller kusine, eller tante, nevø, mor eller far, fordi du tar Gud i betraktning
(har et oppgjør med Gud.). Det er ikke hva mamma sier, eller hva pappa sa. I all verden! Dersom
jeg hadde hørt på hva mamma sa, da er det bare Gud som vet hvor jeg hadde endt opp. Jeg ville
ha vært verre enn en Romersk katolsk prostituert, jeg hadde vært kapret av en pinsevenn som var
en brukt bil selger, en frafallen predikant type. Jeg lyver ikke til dere. Hun kunne be som et uvær,
så lenge som hun hadde disse sinnssyke lange bønner med de apostoliske trosbekjennelser i det.
Hun var en slåsskjempe, og hun elsket sine barn; men hun var en rå og utilslørt synder. Og da jeg
kom til Gud, gjorde hun sitt beste for å få meg vekk derfra. Hun forsøkte ikke så meget hardt,
fordi jeg hadde et oppgjør med henne. (I had her over a barrel, ikke sikkert på oversettelsen.
Ovs.) Jeg fortalte dere hvordan det var. Hun sa: ”Vel det er best at du går til Kirken.” Jeg sa:
”Vel, mamma, jeg skal fortelle deg noe. Jeg skal gå til din menighet om formiddagen, og du går
til min om kvelden. I orden?” Hun sa: ”Ja.” Jeg visste at dette aldri ville skje. Jeg gikk aldri
tilbake til hennes igjen, og hun kom aldri til min. Nå, hvis hun klarer den andre oppstandelse…
Det meget mulig at hun gjør. Nå, jeg kunne ikke høre på min bror. Han klarte aldri å bryte
gjennom til Gud. Ville jeg høre på mine Søstere? Vel, det er ikke så enkelt. Det beste var om de
ville høre på meg. Vel, har jeg noen onkler, som jeg kan gå til? Jeg hadde en meget intelligent
onkel. Han var en meget kriminell advokat. Hvor plasserer det ham? Han går også til helvete,
eller er der allerede. Jeg har aldri hørt om at han ble frelst.
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§ 37. Folkens, jeg bare kommer fram med det, i kveld. Hør etter nå, jeg er ikke for å tale til noen
i fiendskap eller i den duren. Jeg kan jule opp menneskene og irritere en hel del, men når det
gjelder personlig fiendskap, oss i mellom, dersom du tror det, tar du feil. Dette er Bruden. Og far
og mor, denne forbindelse /slektskap er forbi. Nå, dette blir tøft. Ser du? Dette kommer til å bli
vanskelig, fordi man går ut fra at mennene er macho/mandig, og allikevel har vi flere frafalne i
dag, homoseksuelle, fordi moren har dem i sin lomme. Forteller dere meg at en av disse
homoseksuelle klarer seg? Du er gal. Kvinner har vanskeligheter. Det er mannen som forlater far
og mor, ikke kvinnen. Vel, jeg skal fortelle dere begge to at det er best for både kvinner og menn,
å forlate far, mor, søster. Bror. Menighet og alt annet. Nå, Broder Branham sa at hans mor var
ment til å være sammen med den institusjon der ute, verdslige kirker. Og det er faren, som er
antatt til å være den trosretningens leder, ifølge visjonen. Så, han ble født i dette sludder. Så de
bygger deg ikke opp. Dine foreldre kan forråde/svikte deg. Jeg forsøker ikke å fremmedgjøre
dem for dere. Elsk dem og vær god mot dem. Besøk dem og gjør alt som er mulig. Gjør noe for
dem, dersom de fortsatt lever. Men dersom de ikke er på linje med dette Ord, glem det. [Ikke vær
en del av deres kjetteri.] Nå han sa: Når de svikter meg vil Herren ta meg opp.” (Sikter til vers
10. Ovs.)
10. For min far og min mor har forlatt mig, men Herren tar mig opp. Jeg vil ikke snakke om det.
Du må finne det ut av deg selv.
§ 38. Salme 27:11 Lær mig, Herre, din vei, og led mig på den jevne sti for mine fienders skyld!
Hvem kommer til å være disse fiender? Disse vi snakker om nå. Kom, forsøk å overbevise at du
er annerledes – snille gamle prest, kjære gamle mor, kjære gamle pappa. Vel det er bra. Se her,
jeg kommer til å fortelle deg noe Broder/Søster: Jeg er like sentimental og sanselig og hard som
noen annen levende person når det gjelder mine foreldre og mine unger eller hvem som helst,
fordi dette er mellom Gud og meg. Det er kun mellom oss to. Og selv om jeg elsker mine barn,
kommer de ikke til å stå i veien. Absolutt ikke på noen som helst måte. Nå har min hustru en
bakgrunn som ikke er så dårlig i den forstand at hun hadde en vidunderlig far. Hennes mor døde
da hun var en bitte liten jente. Men du forstår, at hennes far gjorde alt mulig for å holde familien
samlet, seks gutter og to jenter, og for å være fine og rene mennesker. De gikk ikke til
forestillinger og de gikk ikke på dans, de røkte ikke, de gjorde ikke ditt og de gjorde ikke datt.
Men en dag forstår du ble gamlingen overvunnet av barna, og vet du hva? Han ble en frafallen
han også. Så, noen av dere har muligens unger. Det er bra. Gå til helvete med dem, dersom det er
det dere vil. Skjønner? Vi legger det fram slik det er. Dere er ikke kommet bare for å høre på en
preken. ”Å, halleluja!, Prekenen gjør meg så god.” Å halleluja!, den gjør dere ikke noe god, om
den ikke flår deg, og flår meg, og får det ned på det planet hvor det hører hjemme. Det tar bort
spindelvevet og alt det søppel som ikke hører hjemme der. Se, vi elsker så absolutt våre barn. Og
de elsker oss, så sant, så sant. Det er underbart. Det er slik det skal være. Det er slik det skulle
være. Men jeg skal si dere noe: dette overgår alt annet. Dere er kommet til bortrykkelsens tid.
Skjønner? Rette veier, fordi fienden…. De forsøker å komme inn. Dette er et djevelsk spill med
synden.
§ 39. Salme 27:12 Overgi meg ikke til mine fienders vilje (I den norske Bibelen står: mordlyst!
Ovs.)
Hva er deres vilje? Til å få deg ned på deres plan. Hør etter; husk det broder Branham sa: ”Kom
under Tegnet.” Han sa: ”Susi hadde en mulighet til å komme under tegnet, men djevelen kom
forbi og sa: ”Susi der borte er det dans, der i den tredje gate. De har et meget bra jazzband der
borte, gå ned dit.” Ta denne avisen ’Guide Post’. Les gjennom den og du vil finne ut at de alle
sammen har rock & roll, og de er alle sammen vidunderlige Kristne. De er ikke min type, nei.
Han sa nå: ”Susi gikk ned til den bulen.” Hun viste at det var riktig å smøre Blodet på dør
stolpen. Hun var klar over det. Slik er det med datteren mot en forelder, en som ikke går
foreldrenes vei. Foreldrene sier: ”Nå, datter det er best du går vår vei.” Husker dere henne? Hun
var forløst. Var frelst. Da gikk hun til den danse bule. Det første hun gjorde var å se inn gjennom
døren, og før hun visste det var hun inn i armene av en mann og danset og ble inntatt av djevler,
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helt til Broder Branham frigjorde henne igjen ved hjelp av Guds Kraft. Husker dere den andre
jenten? Hun var ikke så heldig. Hun sa: ”Jeg vil ikke gi denne religionen til min ku, vil ikke ha
Billy Branhams religion.” Og hun skrek så fryktelig slik at fregnene svulmet opp i hennes ansikt,
akkurat som vorter.
§ 40. Jeg skal fortelle dere noe Broder/Søster. Dette er ingenting i forhold til den store trengsel.
Nå sier jeg ikke at vi skal bli fiendtlig eller starte et eller annet lite kult og si: ”Vel, mamma vil
ikke klare det. Pappa kommer ikke til å klare seg.” Jeg vet ikke hvem som kommer til å klare
seg. Du vet ikke om du klarer deg. ”Men Guds grunnvoll, som har dette Segl, Herren vet hvem
som er Hans, står fast.” Og der er bare en hop: Det er å tro dette Budskap, fordi Budskapet er til
de levende. La oss se det rett i ansiktet. Når det kommer til oppgjøret, er det bare en gruppe som
kommer til å bli i nærheten, og det er oss. Resten er ikke i bildet engang.
Salme 27:12 for falske vidner står opp imot mig, og menn som fnyser av vold.
§41. De tar alt som de kan finne på deg og alt som de ikke kan finne. Derfor er jeg lur dersom jeg
bare hadde holdt fred og ro. Og ikke si et ord om noen ting. Men jeg regner med at jeg får det
like bra som dere, og gir like bra som dere får. Er det, det? Jeg vet ikke om det er slik. Men Det
sa: ”De kommer til å leve seg ut. De kommer til å reise seg opp og spy ut alt slags grusomheter.”
De begynner med en svartmalingskampanje og løgn om deg over hele landet. De lager en elefant
ut av en mygg. De fordreier og forvrenger alt som noensinne er blitt sagt. De tar alt ut av sin
sammenheng. De kommer til å gjøre det.
Salme 27:13 Jeg hadde mistet motet om jeg ikke trodde at jeg skulle se Herrens godhet i de
levendes land (King James oversettelse. Ovs.)
Dere er rett her på jorden. Dere lever her fortsatt når presset kommer, når trykket kommer. Og
husk, duen og kråke sitter på samme vagle. Du kan si på hvem sin vagle? Et meget godt
spørsmål. Jeg står selvfølgelig på min vagle. Du vet hva det betyr.
Salme 27:14 Vent på Herren, vær frimodig, og Han skal styrke ditt hjerte. Ja bare vent på Herren.
(Ligger i solens nærvær) (King James oversettelse. Ovs.)
42.
Så her er det. Broder Branham brukte denne Salme for å gi en bakgrunn for
bortrykkelsen. Der skal komme en vanskelig tid. Det skal bli en tid da Bruden har en intens
lengsel til å være en del av det Nye Jerusalem. Nå, vet du noe? Bruden har på en måte i lengre tid
hatt en lengsel etter å være en del av den første oppstandelse, og etter å være en del av
tusenårsriket. Og hun setter Det Nye Jerusalem helt der borte, langt vekk; på én måte er det
riktig, men du vil legge merke til hva det er: Bruden fokuserer mer og mer på Zion en noensinne
før i Hennes liv. Med andre ord, Zion reiser seg over horisonten, fordi du ikke kan være i den
første oppstandelse og ikke være en del av den. Du kan ikke være her i den første oppstandelse
og ikke komme tilbake på denne jord som er blitt reformert, rekonstruert, gjenskapt. Ikke mulig.
Du er nødt til å komme tilbake og være her. Så Bruden er sulten. Hun har hjemlengsel etter
hennes evigvarende Hjem. Hun vet at hun er i vanskeligheter her, og hun vet at den eneste veien
ut er gjennom Ham. Så, hun vet at det eneste håp hun har inntil hun kommer seg ut herfra er den
Samme Personen. Hun setter Ham på alle steder i sitt liv (gir Ham førsteplassen i sitt liv. Ovs.)
Du ser nå at folk sier: ”Vel Broder Vayle, jeg har alltid gitt Ham førsteplassen i mitt liv.” Vel, du
kunne ikke inntil denne timen. Det er umulig. Det er umulig. Det er umulig, fordi dette er Ordet
som er tildelt for denne timen. Dette er Ordet som kommer til å forrang/førsteplassen. Dette er
hvor Bruden har noe som hun aldri har hatt før.
43. Dette er bakgrunnen. Jeg fortsetter en liten stund til, før vi går til den andre delen av
Gudstjenesten. Nå, etter at Broder Branham hadde lagt bakgrunnen, så vi på det fakta at han kom
fram med et nytt Skriftsted angående spottere. Og mens han snakket om spottere gjorde vi dere
hele tiden oppmerksom på at emnet var bortrykkelsen, fordi han sa: ”Emnet er Bortrykkelsen.”
Derfor har ethvert Skriftsted som er i bruk, å gjøre med bortrykkelsen, - komme oss ut herfra.
Enhver illustrasjon, uansett hvor den er tatt fra, kommer til å bidra til tegningen/bildet og vise
dere en fasett av det som foregår nå med hensyn til bortrykkelsen, fordi alt sammen er
bortrykkelsen. Følger dere meg? Som jeg sa, når Broder Branham snakker om en hest, da
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forandrer han ikke plutselig emnet til å være en kamel. Han snakker ikke om å være i
Pennsylvania og ender opp i Israel. Han snakker om bortrykkelsen, og alt sammen er om
bortrykkelsen. Nå sier han med hensyn til bortrykkelsen: ”Spottere.”
44.
La oss nå og til : 2 Pet. 3. Nå sa broder Branham: ”De kjenner ikke til ’Nærværet’, de
forstår ikke Tilsynekomsten. Det stemmer,” han sa: ”De vet ikke.” La oss nå se på 2 Pet. 3:1.
2 Pet. 3:1 Mine kjære, dette er allerede det andre brevet jeg skriver til dere. I begge brev vil jeg
ved påminnelse vekke opp deres rene sinn, (De var allerede begynt å seile akterut. Repetisjon
måtte være bra for dem.)
2 Pet. 3:2 for at dere skal minnes både de ord som ble talt på forhånd av de hellige profetene, og
budet fra oss, vi som er herrens og Frelserens apostler.
Hør etter nå. Han bringer dem det talte Ord i hu. Riktig? Hva tror du da at denne endetidens
profet gjør, enn å minne oss om det samme Ord? Det er Apostlenes gjerninger 3. Stemmer? Det
er absolutt sant. La deg ikke lure av de som sier: ”Dette må restaureres. Templet må restaureres.
Dette må restaureres.” Ikke hør på dette tullet. Dere er kommet videre enn det, håper jeg.
§ 45. Nå hør etter: Først vitende… Nå la meg se… og budet fra oss, vi som er Herrens og
Frelserens apostler. (Nå Han sa: ”Dere gjør mine bud til intet ved deres tradisjoner.” Så Han
setter boken i system. Og når han setter boken i system legg da merke til)
2 Pet. 3:3. Først av alt skal dere vite at i de siste dager skal spottere stå fram. De skal gå fram
etter sine egne lyster (Hva gjorde de den gangen? Det samme, men i mindre grad, fordi han måtte
varsle dem angående disse personer. Nå, hvor kommer spottere inn i bildet? Når stod de frem?,
og hvor?)
2 Pet. 3:4. og si: ”Hvor er løftene om Hans nærvær? (parousia.)
Er det, det Broder Branham snakker om? De vet det ikke? Vel, jeg tror at jeg kan bevise for dere
ved Broder Branhams egne ord at Bortrykkelsen er det Syvende Segl. Jeg tror jeg kan vise dere
hvor det ble åpenbart til publikum. Det er min forståelse. Jeg forsøker ikke å tale en åpenbaring
om en åpenbaring; bare forsøker å fortelle dere hva jeg tror, hva han lærte. Jeg kan ta feil. La oss
vente og se.
§ 46. 2 Pet. 3:4. ”Hvor er løftene om Hans nærvær? (Parousia.) For fra den tid fedrene sovnet inn
fortsetter alle ting som de var fra skapelsens begynnelse av.”
Hva snakker han om nå? Tror du at alt fortsetter som det var fra begynnelsen da han først sa:
”La det bli lys. La der være ditt. La der være datt?” Begynnelsen av skapelsen? Hvor var
begynnelsen av skapelsen? La oss gå tilbake dit da Gud satt der helt alene for seg selv, i Hans
opphøyde ensomhet, mens Han samlet sine tanker, mens Han arbeidet med Sin store Allvitenhet
og Foruvitenhet, og plutselig begynte et lys å forme seg. Og hva var Han? Begynnelsen av Guds
skapning – Gud formet seg selv inn i menneskelig kjød. OK? Alt sammen fortsetter siden [Joh.
1:1,14] I begynnelsen var Ordet og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud… Og Ordet ble til kjød,
og bodde iblant oss.” Alt fortsetter som det var, på rams. Gud setter noe i bevegelse og når Han
setter noe i bevegelse, går det bare videre og videre og videre. Bare tull! Det er naturens lov.
Dette gjelder ikke Guds lov mens Han arbeider med mennesker. Han har løfter. Han har
tidsaldere. Han har utsikter. Han har mange ting; og han ordner opp med dem på Sin måte og i
Sin tid og måte.
Så, disse mennesker tar helt feil. De tror ikke at Gud tildeler Sitt Ord (i Sin tid. Ovs.) Ja, de tror
ikke på Nærværet, fordi når tiden kommer til å tro på Nærværet, begynner de å spotte. Han
snakker om Bortrykkelsen! Han sa at han snakket om Bortrykkelsen. Få det inn i hodet og hjertet
ditt med engang. Skjønner? Fordi det er det, det hele dreier seg om.
§ 47. 2 Pet. 3:5. For med vilje glemmer de dette: at himlene fra gammel tid ble til ved Guds Ord.
Og ved det samme Guds Ord stod jorden fram fra vann gjennom vann. (Hva glemmer de med
vilje? De glemmer med vilje det faktum at du ikke helt og holdent kan dømme Gud ved naturen.
Naturen går kontinuerlig. Gud er også kontinuerlig, men ikke slik som naturen. På ingen måte.)
2 Pet. 3:6, ved dette gikk den daværende verden under, ved at den ble oversvømmet av vann
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2 Peter 3:7 Men de himler og den jord som nå er, er ved det samme Guds Ord spart til ilden. De
blir holdt oppe til den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt.
2 Peter 3:8 Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som
tusen år og tusen år som én dag.
2 Peter 3:9 Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har
tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til
omvendelse.
Han sa: ”Det er sant at du kan se en kontinuitet i Gud gjennom naturen, men ikke la deg lure!
Ved et visst tidspunkt kommer dommen. Ved et visst tidspunkt får vi Nærværet, lar deg derfor
ikke lure av kontinuiteten.” Gud kommer til å gjøre noe, og det er best at du ikke blir fanget når
Han gjør dette som er fastsatt. Det er dette hva han forteller dere her. Husk i ”Lederskap.” fortalte
Broder Branham om seg selv som den personen som er forutbestemt til å runde et hjørne. Fra det
horisontale plan til himmelen.
§ 48. 2 Peter 3:10 Men Herrens dag skal komme som en tyv, (Han forteller deg hva slags dag…
det er nettopp det Han snakker om – dette Nærværet, denne bortrykkelsen, det er det Han snakker
om).
Nå, Han sa: ”Det kommer til å skje.” Legg nå merke til: Han går til og med, mens han snakker
om Nærværet, rett videre med den samme forståelsen av det samme Nærværet hinsides de tusen
år, når Han skaper naturen på nytt. Den samme Personen som satte i gang naturen bringer oss
tilbake igjen i Sitt veldige Nærvær, inn i Sin veldige Bortrykkelse, inn i Tusenårsriket. Og den
samme Personen som satte naturen i dens uavbrutte sammenheng, vil ødelegge denne
sammenhengen og begynne på nytt igjen. Han forteller dere det med det samme. Han plasserer
dette ikke tusen år nedover veien. Han forklarer kun den uavbrutte sammenhengen i naturen. Gud
har kontinuitet; naturen har en kontinuitet. Men de er veldig forskjellig, Broder/Søster; fordi
naturen er skapt av Guds hånd, og Gud er høyere enn naturen. Skjønner? Naturen har sesonger;
Gud har sesonger. Forsøk å forklare Guds sesonger med vinter, sommer og alt mulig. Du kan
ikke gjøre det. Du kan forklare bortrykkelsen, ved å vise fram kontinuitet. Men jeg skulle ønsket
å se hvordan Broder Branham hadde undervist om Gud ut fra naturen i sin kontinuitet, uten dette
Ordet.
§ 49. Ser dere nå hvor jeg vil hen til? Du kan ikke gjøre det! Du er ikke overlatt til dine egne
tanker- til dine egne påfunn. Du er plassert i en posisjon her. Og husk, den tredje kapittel
kommer etter den andre kapittel, og det omhandler også Hans Komme, men spottere kommer
fram i endetiden. De kommer til å spotte Bortrykkelsen, som er en åpenbaring. De kommer til å
si: ”Det kommer ikke på tale at Bortrykkelsen er i gang,” når Bortrykkelsen er i gang. Det er på
ingen måte at de snakker om Nærværet, og ennå dette Nærværet, dette Komme… Der er en
periode i historien hvor Lyset kommer til menigheten mens resten følger falske profeter. Og de
sier: ”Se her, se der.”
Hva skulle en Brud i opprykkelsen si: ”Se her, se der? Det er det samme Nærværet
Broder/Søster. De innser ikke at denne tidsalder begynner med Ånden og det avslutter med
Ånden, det begynner med et Budskap, det avslutter med et Budskap. Skjønner? Det er ikke slik
som med Jødene. Vi har hatt det.
§ 50. Broder Branham har tatt mange illustrasjoner fra den tiden spotting forgår, og han går
tilbake i tiden og viser hvordan de spottet Moses. Og mens Moses forlot Egypt med Israel, var
det en bortrykkelse. Eksodus, bortrykkelse. Da sa han: ”Spottere som i dag.” De spotter korset.
Det er riktig. ”Hvorfor?” han sa: ”Disse karer sa, ’Hvorfor denne Jesus… Han bløffet.”’ Han sa:
”De er spottere.” ”Vel,” de sa: ”De gav Ham noe å drikke, og Han drakk det. Det var en gift som
ville forårsake at Han ble bevisstløs en stund. Stjele Ham ut av graven og ta Ham med til India.”
Han sa: ”Hvorfor leser dere ikke resten av Bibelen, dersom dere jobber med Bibelen?” Han sa:
”Han spyttet det ut. Det var vin og galle. Det var ikke en slags narkotika.” Han sa: ”Spottere”
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Hva gjorde de? De spottet korset. Hva gjør de i dag? Spotter Bortrykkelsen. Skjønner? De må
gjøre det.
§ 51. Hør etter nå, du kan ikke spotte en ting, Broder/Søster, inntil det er tilstede for å bli hånet..
De spotter en bortrykkelse. Og du kan ikke snakke om en åpenbaring, hvis ikke profeten hadde
sagt: ”Gud har det rett foran deg, slik at du kan se på det.” Her var Jesus, og Johannes sa: ”Der
er Han.” Jesus gjorde mirakler, viste dem, og forklarte dem. William Branham kom på scenen.
Han gjorde mirakler, og han forklarte dem. Gud virker i kontinuitet, men ikke slik naturen gjør.
Han er mer trofast en naturen selv. Hvorfor, dersom Gud var som naturen, ville det være
meningsløst. Da var Gud nødt til å utslette Seg selv. Det ville ikke være noe vits i å holde seg fast
til Ham, fordi Gud utsletter en bestemt del av naturen.
§ 52. Jeg skal si deg hva som er galt, menneskene er akkurat like som Israel. De så Guds
gjerninger, men de klarte ikke å forstå Hans veier. Og Peter gjør oss spesielt oppmerksom på det,
det er nettopp det han gjør der. Nå han sa;
2 Peter 3:11 Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og
gudsfrykt,
12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da (Med dette samme
Komme.) skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann.
Han forteller dere med andre ord; ”Hør etter folkens, våg ikke å spotte ved Nærværet av denne
Store Gud, fordi det kommer så enkelt, du tror at du korsfester Ham på nytt, og det gjør du for
deg selv.” Tro ikke at du er så smart at du kan gjøre forretning med Gud, når Han kommer i
Majestetisk Ære og voldsom kraft, og setter fyr på universet. På ingen måte! Han kommer på den
måten som med Johannes Døperen! ”Høyder skal forsvinne og daler skal reise seg og det som er
bøyd skal rette seg.” Og de kommer til å si: ”Hv – hv- hv- hv- vh- hva? Kjære Himmelske Fader!
Dersom dette er en manifestering av disse veldige Ord…. Nådige Gud! Hva er det som foregår?”
Det er det. Det er det hele. De klarte ikke å ta imot det.
§ 53. Heller ikke klarte de å ta den bondske Branham. Jeg bruker dette ord meget sjelden. Jeg har
for mye respekt. Jeg brukte dette ordet bare for å kaste det tilbake til dem. Hvis han var en bonde,
ønsker jeg å være en. Så absolutt. Jeg går når som helst med på det, dersom det er så enkelt. Hvis
dialekten kan gjøre det, da gi meg en pøs full av det.
”Nei,” han sa: ”Denne store Ene som blir antatt å gjøre alle disse store tingene” – denne store
Bortrykkelsen som man antar er så stor… Denne enorme, fantastiske, mest vidunderlige
fantastiske ting – og Gud vet hva slags, vel en fremvisning… Jeg går tom for ord, fordi, hvordan
er det mulig å beskrive det? Broder Branham sa: ”Det er som en romersk candela.” Denne store,
store saken.. Og han er en bonde. (Hillbilly. Ovs.) Og han står på scenen, og sier: ”Nå, Gud slår
ballen. Å, ja, Han slo ballen, ja.” Han sa: ”Jeg slår også ballen.” (Slik som de gjør i baseball.
Ovs.)
Og de tenkte: ”Hva i all verden, nå er han blitt en baseball spiller. Jeg trodde at han pleide å være
i ringen for å bokse lite grann. Nå er han blitt en baseball spiller. Nå slår han ballen over linjens
bakre grense og får et ”homerun”.
Han sa: ””Ja, Gud med hud på.”
”Gud med hud på?”
Han sa: ”Ja, om dere bare visste hvem jeg var, ville dere alle sammen bli helbredet.”
Forstår dere hva jeg sier til dere, Broder/Søster? Sakens enkle kjerne.
§ 54. Det har allerede begynt, og der er nesten ingen som vet det. Og ingen av oss forstår det som
vi skulle. Skjønner? Dere ser etter… Ikke se tilbake, Broder/Søster. Jeg har forkynt i årevis, og
jeg står her på denne ene plassen. Og jeg går ikke på turné lenger. Jeg står her sammen med dere.
Hvor mye får dere? Ikke se dere tilbake! Dere er ikke engang kvalifisert til å være Lots hustru,
når dere går tilbake, hva da med Guds Brud! Og ikke se dere framover. Der er ingenting å se
framover etter. Dere er allerede inne i det. Bare hold takten. Hvordan står det til med profetens
Ord? – Ropet for å få oss sammen. Skjønner. I orden.
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§ 55. Han snakket om Røde Havet og sivet. Han snakket om astronautene, og alle disse ting. Og
DE sa: ”Vi så ingen Gud. Vi så ingen mirakler. Og jeg tror at vi er i stand til å forklare det.” OK.
La dem forsøke. Kameraets øye tok bildet.. to bilder. Og han setter så absolutt likhetstegn
mellom Skyen av Engler og Ildstøtten som ble tatt i Houston. Han sa: ”Den samme tingen.” Syv
mektige budbærere som legemliggjorde den Hellige Ånd, som kom med syv malere /tegnere av
de syv Segl, og det syvende Segl skulle bli brutt/utdelt til publikum. Det var på en trefoldig
manér. Fortell meg dersom det ikke var på en trefoldig manér. Vel jeg vet ikke om jeg har retten
til å sammenligne disse to så nær, men jeg er bare interessert i å vite det. Jeg er interessert i å vite
om det ikke var på den fjerde desember 1965, at den syvende Segl ble brutt/utdelt til publikum.
Den enorme åpenbaring er i det minste en del av det Syvende Segl.
§ 56. Er det nesten slutt på båndet? Det er nok for i kveld. Etterlater dere for å tenke. Og jeg
stiller spørsmålet: ”Hvor står vi?” Skjønner? Dere går ikke et sted, Broder, som om dere
planlegger en reise. Dere er allerede inne i det. Enten får dere det dere er god for eller dere aldri
hadde det som var nødvendig til å begynne med. Jeg snakker om meg selv, fordi om jeg ikke har
representasjon nå, hadde vi det heller ikke den gangen. Og hadde vi det ikke den gangen, har vi
det heller ikke nå. Ja, fortell det til deres venner. Fortell det til deres brødre og søstere. Si det til
deres mor, Dawn, Lloyd. Jeg kan ikke si det til min mor. Hun er reist. Si det til mine barn. Hvor
mye tror de? Hæ? Skjønner, der er noe bestemt over dette som jeg snakker om. Jeg snakker ikke
overilt. Jeg er en uvøren person, men jeg er ikke så ille. Jeg vet hvordan å komme fram og slåss
for så å snu og løpe bort, fordi jeg tror på det lille gamle ordtak: ”Han som slåss og flykter, må ta
opp kampen senere.” En tilbaketrekking er mange ganger det beste angrep, og noen ganger er det
beste forsvar et meget godt angrep. Og av alle liker jeg det best. Kom ut for å slåss.
Broder/Søster, la meg si dere noe: deres mildhet og godhet må berømmes. Deres skjønne tanker
må berømmes. Deres gode gjerninger må berømmes. Alt må berømmes. Men la meg si dere en
ting; Denne Bortrykkelsen er av nåde, og dersom Gud ikke gjør det i samsvar med Sitt Eget Ord,
for Sitt Eget Folk, blir det ikke gjort. Og dersom vi ikke er Hans Folk, skjer det allikevel, men
ikke med oss, fordi profeten sa: ”Der er en Brud der ute et sted, og hvis vi ikke er Brud, vil vi ved
Guds nåde ikke stå i veien for henne.”
La oss stå opp.
Himmelske Fader, vi kommer til deg igjen, vel vitende, Herre, at dette er på en måte slik vi
hadde forventet at det skulle være, og vi er ikke ulykkelig med at vi skulle ta mye tid med hensyn
til Bortrykkelsen, med hensyn til det siste Budskap som profeten kom med, som vi så absolutt
tror var en åpenbaring av en stor hemmelighet, som er en stor hemmelighet til Bruden, fordi
hvem ellers kommer til å avløse det i den verden når de døde kommer ut av jorden og vi blir
forvandlet? Og han sa at det er hva Bortrykkelsen var. Og Herre, han sa: ”Herren Jesus Kristus
gjør alle tre i nedstigningen.” Og vi finner uten tvil det samme Skriftstedet der, ”at Herren skal
komme ned fra Himmelen og vi blir tatt opp for å møte Herren.” Og jeg tror at det er helt
nøyaktig hva som ble sagt hvor ”Herren sa til min Herre, ’sett deg ved min høyre hånd.”’
Jeg tror at Denne Samme Ånden som gikk inn det plettfrie Guds Lam, den Sønnen, Den som ble
til kjød, den samme Ene er tilbake her i denne tiden i Ånds form og har gjort de samme ting som
Han gjorde den gangen og har gjort kjent Ordet og tjener og fremskynder dette Ordet, slikt at alt
blir av Gud.
Nå herre, der er ingen av oss her i kveld som ikke innrømmer at skjønt alt er av Deg, er der
fortsatt alt for mye av oss selv. Og vi er på ingen måte fornøyd med oss selv, men vi skulle
begynne å se, Herre, at vi er mer høytidelig, mer edruelig…
[Slutt på lydbåndet.]
Ef. 1:13-23
13. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham
har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt,
14. han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet.
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15. Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de
hellige,
16. holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i mine bønner.
17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings
Ånd til kunnskap om seg,
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,
19. og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige
kraft.
20. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin
høyre hånd i himmelen,
21. over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes,
ikke bare i denne verden, men også i den kommende.
22. Alt la han under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten,
23. som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

Oversatt av Petrus van der Geest.
Korrigert av Jan Eivind Braatlund og Grete Mai Salomonsen.

