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DEN HVITE TRONE.
§1 Himmelske Far. Vi er igjen et takknemlig folk, for vi vet vi er
privilegert å få samles i Ditt Navn i denne sene time, Herre. Med de
privilegier som Du har skjenket oss -- til og med ved flere lover hvor
vi er gitt rettigheter til å forsamles og til å bringe frem de tingene som
er på våre hjerter, Herre. Det som vi tror befinner seg i den Hellige
Ånds bevissthet For vi taler forhåpentlig, Herre, ikke av oss selv, men
vi taler for Deg som Ambassadører, Herre. Og vi ber, Far, om at våre
studier må bli oss til gagn. For vi vet at så mange ting av det Bror
Branham sa, var så stikk motsatt av tankene i tiden. Det var så mange
ting, Herre, som hadde så mange bibetydninger knyttet til seg, som
andre ikke hadde tenkt eller trodd kunne være mulig. Og Herre, i dag
studerer vi hans ord som han etterlot oss, Ditt Ord, Far, som vi tror
han ga oss. Jeg ber om at Du vil hjelpe oss til å forstå Det og at vi må
bli grunnfestet i våre hjerter og sinn vedrørende Det. Slik at Ditt Navn
kan bli herliggjort. I Jesu Navn, vi ber. Amen. (Sitt ned.)
§2 Nå, spørsmålet var: Hva dreier den Hvite Trone seg om nå? Bror
Branham ga en uttalelse vedrørende det faktum at den Hvite Trone er i
gang og at Vi står fremfor Den. Derfor er spørsmålet: ”Hva med den
Hvite Trone nå i denne stund?” Vel, vi spør faktisk oss selv: Hvordan
kunne Bror Branham tale om den Hvite Trones Dom i nu tid. Som om
Den var her nå, og at vi stod fremfor Den nå. Og ifølge akseptert Bibel
kronologi så skjer Den på slutten av Tusenårsriket, i det minste tusen
år fra nå. Så det er den tanken kronologien fremlegger; Tusen år fra
nå. Så hvordan kan da den Hvite Trone finne sted i denne bestemte
time? Forslaget om den virkeligheten som hans uttalelse innebærer og
vår tilvenning til den, er avhengig av 2 ting. Så det er 2 ting vi tar i
betraktning, for å kunne sette i gang med å se på spørsmålet og få tak i
hva det er og finne ut hva han egentlig sa.
Nummer I. Aksepter det som en kategorisk uttalelse, fordi
opphavsmannen var stadfestet som en profet. Nå, dere er nødt til å
gjøre det! Du kan ikke bare si: ”Jeg undres på..?” Selv om vi undres
på mange ting. Her er måten vi skal tro på og stadig holde følge med
Det, holde følge med det Ord som vi ble gitt, for Guds Ord marsjerer
stadig videre. Aksepter Det som en absolutt grunnleggende
kjensgjerning og en helt kategorisk uttalelse.
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Nummer 2. Det er å la våre sinn få frigjøre seg fra alle tidligere tanker
om emnet, når det gjelder dets fortsatte oppfyllelse som skal skje i
fremtiden, idet vi ser på forslaget om hvordan Den passer inn i dag og
er et grunnlag for den Store Dommen på slutten av Tusenårsriket.
§3 Med andre ord, det som er i gang nå. Er bokstavelig talt en del av
det dere kommer til å se fullført, som har blitt kalt den Store Hvite
Trone som skal bli satt opp på slutten av Tusenårsriket. Nå, for å sette
i gang vår studie, har vi notert oss AT DENNE LÆRE BLE
INTRODUSERT så TIDELIG SOM I 1960 når Bror Branham
forkynte de Syv Menighetstider. Og på den tid satte han bokstavelig
talt Åpenb.1: 12-15, sammen med Daniel 7: 9-14. Og dermed satte
han Åpenb.1:12-15, sammen med Åpenb.20:11-15.
§4 Nå, det jeg sier her (nå leser jeg dette for dere), er at når Bror
Branham introduserte Åpenb.1:12-15, som Dommeren. Så førte han
det øyeblikkelig ned til Daniel 7: 9. Den Gamle Av Dager. Siden dette
er tilfelle så er dere alltid nødt til å ta Åpenb.1: 12-15, og sette det
sammen med Åpenb.20: 11-15, som er hvor den Hvite Trone blir satt
opp. Nå, dette fikk meg selvsagt inn i villrede og jeg kunne ikke
begynne å begripe at dette var mulig, utenom når det gjaldt prinsippet
om profetisk fremover utforskning i tiden, helt frem til veis ende, som
profeten foretok. Selv om det også kunne ligge under prinsippet om
det å være konsentrert om flere ting og sammensatt av flere ting.
§5 Slik det ble sagt i Matteus 2: 11-15, vedrørende sitatet fra Hosea
11: 1: ”Jeg førte Min Sønn ut av Egypt.” Det var en henvisning til en
oppfyllelse som hadde skjedd og samtidig også til en annen
oppfyllelse, som dreiet seg om Jesus som ble ført til Egypt og deretter
ført tilbake. Og dere har mange sammensatte betydninger i Skriften.
Bror Branham gikk faktisk så langt at han sa (Jeg tror ikke at det var
så kategorisk, men at det heller var en uttalelse om noe man må bli
vant med i Skriften..): “Alle Skriftsteder har en dobbelt oppfyllelse.”
Og han nevnte at noen til og med hadde 3. Og vi skal kanskje se på et
av den i dag.
§6 Så det vi kommer til å gjøre, er å lese der Bror Branham så
Dommeren i Åpenbaringsboken kapittel 1, og vers 12 til 15, og så skal
vi forsette derfra.
12. Så snudde jeg meg for å se røsten som talte til meg. Og da jeg
hadde snudd meg, så jeg sju lysestaker av gull,
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13. og midt mellom de sju lysestakene så jeg Én som lignet
Menneskesønnen, kledd i en fotsid kjortel og ombundet med et
gullbelte om brystet.
14. Hans hode og hår var hvitt som ull, så hvitt som snø, og Hans
øyne var som luende ild.
15. Føttene Hans var som fint kobber, som om de var glødet i en
smelteovn, og røsten Hans bruste som av mange vann.
§7 Nå, Bror Branham undret seg over dette og han ringte til sin venn,
Jack Moore, som han betraktet som litt av en teolog innfor
pinsevennekretsene. Og han sa: “Hvem er Det?” Jack sa: “Vel, Det er
Kristus i Hans herliggjorte form.” Han sa, det slo ikke an som noe
korrekt svar for han. Så han søkte Herren og Herren Åpenbarte for
ham at dette var håret av en Dommer. Og i dag finner vi det på en
symbolsk måte i de Engelske rettssaker, og der finner du dommeren
med lang hvit parykk o.s.v. Og dette var derfor et bilde av Dommeren.
§8 Nå, Bror Branham gikk deretter straks til Apostlenes gjerninger. 7.
kapittel (omforlatelse), Daniel 7. kapittel, fra vers 9 frem til 14.
9. Jeg så på dette helt til det ble satt troner fram, og Den gamle av
dager satte seg. Hans klær var hvite som snø, håret på Hans hode var
som ren ull. (ser dere hvor dere får bilde fra. Så. Det er Dommeren.
Så, Denne Hellige Ånd sier ingenting uten at Det er sant) Hans trone
var som flammene av ild, hjulene på den var brennende ild.
10. En strøm av ild flommet fram og kom ut foran Ham. Tusen ganger
tusen gjorde tjeneste for Ham. Ti tusen ganger ti tusen stod framfor
Ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet.
11. Jeg fortsatte å se på grunn av de store ordene som hornet talte.
Jeg fortsatte å se til dyret ble drept, og kroppen ble ødelagt og gitt
over til den brennende ilden.
12. De andre dyrene ble så fratatt deres herredømme. Den levetiden
som mer ble gitt dem, var tid og stund.
Og så i vers 13.
13. Jeg så i de nattlige synene, og se, En som var som
Menneskesønnen kom med himmelens skyer! Han kom bort til Den
gamle av dager, og de førte Ham fram til Ham.
14. Så ble det gitt Ham herredømme og ære og rike, så alle folk og
folkestammer med alle tungemål skulle tjene Ham. Hans herredømme
er et evig herredømme, som ikke forgår, og Hans rike er det som ikke
skal ødelegges.
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§9 Nå, med det der så går vi til Åpenbaringen, kapittel 20, vers 11-15.
Åp 20,11-15
11. Deretter så jeg en stor, hvit trone og Ham som satt på den. Jorden
og himmelen flyktet for Hans åsyn. Og det ble ikke funnet noe sted for
dem.
Du vet, det ble ikke sagt i Daniel.
12. Og jeg så de døde, små og store, stå framfor Gud, og bøker ble
åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er Livets bok. Og de døde ble
dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
13. Og havet gav fra seg de døde som var i det, og Døden og
Dødsriket gav tilbake de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver
etter sine gjerninger.
14. Deretter ble Døden og Dødsriket kastet i ildsjøen. Dette er den
annen død.
15. Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble kastet
i ildsjøen.
§10. Nå, vi leste disse versene. Men det vi må gjøre nå er å gå tilbake
og lese Daniel 7: 9 til 14, i lys av hele sammenhengen. Vi gjør heller
det enn bare å ta ut Skriftsteder for å fortelle dem. For du legger
merke til at hvis Det er Dommeren som er i Åpenbaringen 1: 12-15.
Så er det nødt til å være Den samme Personen som Dommeren i
Daniel 7:9- 14. Dan 7,1-2
1. I Babels konge Belsasars første år hadde Daniel en drøm og så i
sitt indre syner mens han lå på sitt leie; siden skrev han drømmen op
og fortalte dens hovedinnhold.
2. Således lød Daniels fortelling: Jeg hadde et syn om natten, og i det
syn så jeg hvorledes himmelens fire vinder brøt frem over det store
hav.
Nå, dere vet med sikkerhet at når det er tale om vind betyr det ånd. Så
dette betyr en virkelig bevegelse, en ånds bevegelse er over
menneskene. For hav blir regnet for å være mennesker, de er et
forbilde på mennesker. Så det kommer en ånd opp fra menneskene.
Og dere vil legge merke til at det står at det var fire vinder som brøt
ut. Nå, dette vil bli tillatt av Himmelen, tillatt av Gud, til å komme
over jorden.
§11. Og dere minnes at Joel taler om vrimleren, skarveren, slikkeren
og gnageren. Og det er det ene og samme liv i 4 forskjellige stadier.
Så det dere ser her, er bokstavelig talt 4 manifestasjoner. Som begynte
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med det gamle Babylonske riket under Nebukadnesar og kommer rett
opp til tidens ende. Det er derfor dere legger merke til, når vi taler om
den Romersk katolske kirke og dets makt, som er på hele jorden. Den
er i Russland. Den er overalt. Folk ikke lur dere selv med at den ikke
er overalt! Den er det. Den er det dyret som ble såret til døden, men
vendte tilbake igjen. Ikke i form av et rike, for det vil være politisk og
strategisk militært for å overta, men det vil være lik Hitlers 5. kolonne,
den kolonnen i Spania. Dere vet vi taler om det. Med andre ord, det vil
være mer som en revolusjon. Daniel 7:3. "Og fire store dyr steg opp
fra havet, og alle var de forskjellige fra hverandre.”
§12 Med andre ord, det vil være det samme livet. Det vil være en ånd
som kontrollerer det. Det vil være 4 manifestasjoner. Nå, legg merke
til dette:
4. Det første var som en løve og hadde ørnevinger; og mens jeg så på
det, ble dets vinger revet av. og det ble løftet fra jorden og reist på to
fetter som et menneske, og det fikk et menneskehjerte.
Nå, dere vet at det er Nebukadnesar. Absolutt! Dere legger derfor
merke til, at vi setter i gang med å bruke forbilder og ser at dette vil
være riker, som vil få menn til overhode som er i stand til å forme og
danne dem til det de ønsker at de skal bli.
5. Så fikk jeg se et dyr til. Det annet i rekken; det var likt en bjørn og
reiste seg på den ene side; det hadde tre ribben i sitt gap mellom sine
tenner, og det ble sagt til det: Stå opp og et meget kjøtt.
§13 Med andre ord, ta enda mer herredømme og myndighet over
verden. Nå, merk dere tingen idet den begynner å spre seg, fordi i
begynnelsen vil dere legge merke til at den starter opp i et isolert
område, og begynner å bevege seg og bevege seg inntil den dekker
hele jorden. Greit. Nummer 6.
6. Deretter så jeg i mitt syn et annet dyr, som lignet en leopard; det
hadde fire fuglevinger på ryggen og hadde fire hoder, og det fikk stort
velde.
7. Deretter fikk jeg i mine nattlige syner se et fjerde dyr (det er det
siste), fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt; det hadde store
tenner av jern og åt og knuste, og det var annerledes enn alle de første
dyr og hadde ti horn.
Ja vel. Dermed kan dere se at dette er et enda større rike.
8. Jeg aktet nøye på hornene; da fikk jeg se et annet horn som skjøt
opp mellom den, og tre av de første horn ble rykket opp for dets skyld,
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og dette horn hadde øyne som menneskeøyne og en munn som talte
store ord.
§14 Nå, du får det samme bilde som du fikk der framme i
begynnelsen, Det fikk et menneskehjerte. Du får forbindelsen til
menneske (mannen) igjen, til en mann som har denne Store makt. Og
selv om den er verdensomspennende, så kan du si at det ikke finnes en
person som har mulighet til å regjere verden ut ifra et strengt tatt
militært og politisk synspunkt. Og så sies det:
9. Og jeg så på dette Inntil Tronene ble satt frem (egentlig så ble de
satt opp eller plassert i sin orden), og en Gammel Av Dager satte Seg.
Nå, dere legger merke til at han så tvers igjennom alle disse store
rikene helt til det endelig kom en tid når mannens trone skulle bli
abdisert (gitt avkall på), og Tronen til slutt blir overtatt av Gud. Men
legg merke til at her er det ikke en Trone som blir overtatt. Det står:
9. Jeg så på dette helt til det ble satt troner fram, og Den gamle av
dager satte seg. Hans klær var hvite som snø, håret på Hans hode var
som ren ull. Hans trone var som flammene av ild, hjulene på den var
brennende ild.
Og hva betyr det? Det er faktisk Maktens og Dommens Trone. Det er
faktisk Dommerens Stol. Han er en Dommer.
10. En strøm av ild flommet fram og kom ut foran Ham. Tusen ganger
tusen gjorde tjeneste for Ham. Ti tusen ganger ti tusen stod framfor
Ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet.
§15Nå, dere kan se at Denne Ene nå, Gud Selv, fortrenger alle disse
mennene. Og husk! Den siste mannen her oppe i den siste tiden, hadde
bokstavelig talt full kontroll. Og dere ser det i Åpenbaringsboken. Og
nå begynner Denne Ene, Gud Selv, å overta kontrollen. Og dere legger
merke til i fortsettelsen her, så kommer det et innskutt ord her; ”helt
til.” “Jeg så på dette til...” Det er som et usigelig innskutt ord. Nå, vi
kunne si her... Nå, opp tilbake til det 8 vers. igjen
8 ...og dette horn hadde øyne som menneskeøyne og en munn som
talte store ord.
§16 Og deretter hopper man ned til vers 11.
11. Jeg fortsatte å se på grunn av de store ordene som hornet talte.
Jeg fortsatte å se til dyret ble drept, og kroppen ble ødelagt og gitt
over til den brennende ilden.
Så, det er Antikrist. Det er der han vender tilbake til
Åpenbaringsboken igjen. Det er et innskutt ord. Det gjaldt hvor lang
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tid det ville ta. Det vil være ved gjennom en dom og opprettelsen av
en Trone. Nå, forstår du hva jeg sier? Vi ser ikke etter noe som ligger
Tusen år frem i tiden. Så dere må få frigjort deres sinn! Dere ser etter
noe som skal finne sted som ikke ligger Tusen år frem i tiden, men
etter noe som fortrenger det romerske riket. Det som nå er det hellige
romerske riket, som er basert på autoriteten som kommer fra Rom.
Den kommer ikke fra Italia!
§17 Hvis det sitter noen her denne formiddag, ja uansett hvor de
befinner seg, her, eller hører på lydbåndet. Og du tenker den kommer
fra Italia, tar du feil. For Rom har skremt Italia loddrett fra kartet ved
hjelp av bedrag. Det ble sett i den store bankmannen der borte, som
tok så mye penger fra Italienerne og alle mulige andre. Dette er ikke
noe annet enn en romersk katolsk kjeltrings… og opplegg, og de har
gått fram på samme måte som de platina ... eldste eller brødrene her
nede i Filadelfia. Og da tiden kom for å avsløre dem, så lurte de
forsamlingen (publikumet) for 4 millioner dollar. Og den nåværende
store pave (ja han er nok en stor mann ja) førte et taushetens slør over
hele saken. Så hvor er de 4 millioner gryna hen nå? Det utgår fra Rom.
Det utgår ikke fra Italia. Ser du? Det har bestandig vært Rom, ikke
Italia. Ser du? Byen sitter på 7 fjell, rettere sagt det er 7 fjell der inne.
Ser du? Nå
Dan 7:12 De andre dyrene ble så fratatt deres herredømme. Den
levetiden som mer ble gitt dem, var tid og stund.
§18 Det går tilbake nå og viser deg at de fikk sitt nederlag, med andre
ord. De greske led nederlag mot.. Jeg mener. . . Hva kaller man dem?
Babylonerne led nederlag mot Mederne og Perserne. Og Mederne og
Perserne tapte mot Grekerne. Og Grekerne mot Rom. Det tok en stund
før alt dette fant sted. Men nå ved denne tid er det ingen som står
tilbake uten det romerske riket. Det har aldri blitt kalt for det
Italienske. Og basert på Romulus og Remus så gikk alle til Rom, hele
veien ned over i tiden. Og Israel er et ideelt eksempel på dette. Det var
bestandig Jerusalem, ikke noe annet sted. Nåvel.
Dan 7,13-14
14. Jeg så i de nattlige synene, og se, En som var som
Menneskesønnen kom med himmelens skyer! Han kom bort til Den
gamle av dager, og de førte Ham fram til Ham.
14. Så ble det gitt Ham herredømme og ære og rike, så alle folk og
folkestammer med alle tungemål skulle tjene Ham. Hans herredømme
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er et evig herredømme, som ikke forgår, og Hans rike er det som ikke
skal ødelegges.
§19 Nå, du legger merke til at det ikke er nødvendig å tro at versene
13 og 14, bokstavelig talt er 9 og 10. Ikke bokstavelig talt, fordi det
ene kan være før det andre datomessig. Og vi skal gå inn i 1Korinterne
15, og du kan få se at det veldig sannsynlig er som jeg sier. For
maskineriet er satt for Kristus Jesus (så absolutt) til å vende tilbake til
denne jord i en herliggjort form, for å skulle regjere i Tusenårsriket
15. Jeg, Daniel, ble urolig i min ånd i mitt indre, og synene som for
igjennom hodet mitt, gjorde meg redd.
16. Jeg nærmet meg en av dem som stod ved siden av, og spurte ham
om den sanne meningen med alt dette. Han svarte meg og gjorde kjent
for meg tydningen av det:
17. Disse store dyrene som det er fire av, er fire konger som oppstår
fra jorden.
§20 Det er diktatorer eller hva som helst du ønsker å kalle dem, som
viser den øverste autoritet. For det at hva en konge er.
18. Men Den Høyestes hellige, de skal motta riket og ta det i eie for
evig, ja, i evigheters evighet.
Så dette fører deg rett opp til tiden for Oppstandelsen og
Bortrykkelsen og Nedstigningen av de Hellige sammen med Kristus i
Åpenbaringen
19. Da ville jeg få kjennskap til den sanne meningen med det fjerde
dyret. Det var forskjellig fra alle de andre, det var så uvanlig
fryktinngytende, med jerntenner og bronsenegler. Det fortærte, knuste
og trampet ned resten med føttene.
§21 Med andre ord, total erobring, ingen ettergivelse. Nå, tenker dere
at dere gjerne ville være i den Store Trengsel. Det er helt i orden. Men
det er best at dere passer på.
20. Jeg ville også få kjennskap til den sanne meningen med de ti
hornene det hadde på hodet, og om det andre hornet, det som kom opp
så de tre falt av for å slippe det fram. Det var det hornet som hadde
øyne og en munn som talte store ord, og det så større ut enn de andre.
21. Jeg fortsatte å se, og det samme hornet gikk til krig mot de hellige
og fikk overmakten over dem,
§22 Nå, dette. Med andre ord, vi vil stille dere et spørsmål. Når startet
forfølgelsen mot Guds hellige? Under Rom for Bruden, for
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menigheten. Det er der det alltid har vært. Og den ble en kirke for seg
selv.
21. Jeg fortsatte å se, og det samme hornet gikk til krig mot de hellige
og fikk overmakten over dem,
22. helt til Den gamle av dager kom. Det ble avsagt dom for Den
Høyestes hellige, og tiden kom da de hellige tok riket i eie.
Nå, det er greit. Den Gamle Av Dage må komme. Vi får ingen stans
før inntil ”Han blev ført frem for Ham”, og vi sammen med Ham
kommer tilbake for å overta. Det er tiden for å "Ta i eie." Så før de
hellige overtar Riket, skjønner dere at det skjer en slags dom. Vel, se
etter i dine bøker. Det var herfra Bror Branham fikk det.
§23 Ser du, vi har vært altfor mye inne i pinsen og metodistene og
baptistene og enhver ugudelig lære, som utgikk fra Roma, hele den
stinkende massen! Så vi har ganske enkelt tatt etter alle de andre sitt
mønster. Og vi kavet oss ikke opp med å uttenke denne tingen. Når de
som studerte denne tingen, prøvde å uttenke det, oppdaget de at de
ikke kunne gjøre det, fordi det ikke er noe levende menneske som
noensinne har forestilt seg dette. Hvem trodde noensinne at det var en
3 og et halvt års trengsel istedenfor en 7 års, alle fikk det til å bli 7 år.
Det er bare 3 og et halvt år. Ser du? Jeg ville ikke ha trodd det, uten at
en profet sa det, og jeg fant det i Bibelen.
23. Så lød hans ord: Det fjerde dyr betyr at det på jorden skal komme
et fjerde rike.
§24 Nå, dyr betyr: En makt (kraft). Og husk at den kom opp fra folket.
Så det er noe i folk som vil ha dette. Sitt her og tenk igjennom det
denne formiddag! Det du vil ha, er også det du vil få fra denne
prekestolen. Ikke den spetakkel du lager og alt det andre, som om du
vet en eller annen småting. Men det som du virkelig vil ha! En ånd
kan stige ut fra deg, på samme måte som en ånd kan komme ut av
meg. Prestens, pastorens ånd kommer på folket. Men tro du meg, det
er best det er en ånd av det gode slaget som kommer på deg. Og det er
best du har en ånd av det gode slaget med noe til å ... Det er derfor
nøyaktig ... Jeg bryr meg ikke om vi er en troende, en vantro eller som
”gjør seg til troende”! Det er best vi får en virkelig salvelse av Gud
over oss, Den ekte Ånden fra Jesus Kristus. Slik at den elskelig
naturen kommer inn i vår menighet og folk blir helbredet, min bror og
min søster. Skjønner? Nå, dere er noen fine mennesker, vi har å
forsette å vandre videre, vi har langt igjen å vandre enda.
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§ 25 Nåvel.
23. som skal være annerledes enn de foregående, og som skal ydmyke
tre konger.
25. og han skal tale ord imot den Høyeste og undertrykke den
Høyestes hellige; og han skal tenke på å forandre hellige tider og lov,
og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid.
Nå, rett her ser dere, at deres 3 og et halvt år kommer fram - den store
Trengselen. Hva alt dette går inn på (gjelder), vet jeg ikke. Men legg
merke til!
26. Så blir retten (dommen) satt, herredømmet skal fratas ham, så han
blir ødelagt og tilintetgjort for all tid.
27. Og Riket og Herredømme og Makten over rikene under hele
himmelen skal gis til det folk som er den Høyestes hellige; dets rike
skal være et Evig Rike, og alle makter skal tjene og lyde det.
§26 Nå, dere kan se rett her, at hele dette kapittelet handler om
dommer. Man tar for seg dommer som utøses over dommer. Så derfor
fra tiden for tilsynekomsten i 1933, da Dommeren kom ned, og til Han
ble manifestert for å være Dommeren fullt ut gjennom det åpenbarte,
stadfestede Ord i 1963. Så har det vært dom, dom, dom, dom. Hvem
kom ned som Dommeren? Han som er rett der, Jehova Dommeren
kom ned som Dommeren. Ser du, Og det kommer til å ta oss loddrett
inn i Tusenårsriket, som er en tidsperiode. Og fremdeles blir det ingen
forskjell, for den vil komme rett på slutten av Tusenårsriket ved den
2., eller den allmenne oppstandelsen og gå rett inne i det som allerede
har begynt, og det blir ikke kalt for alle slags navn.
§27 Nå, vent litt dere, for det kommer frem (det kommer ut) noen
merkelige ting. Bror Branham .....
28. “Hermed er min fortelling til ende ....“
Han sa: “Dette var hele tingen i et nøtteskall - Dom.”
Og dere vet Hvem Dommeren er - Den Gamle Av Dager. Greit! Nå
skal vi kikke på Åpenbaringsboken, i det 20 kapittel igjen. Og bare gå
fra det 11. vers til det 15.
11. Og jeg så en stor hvit Trone, og Ham som satt på Den; og for
Hans Åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet noe
sted for den.
Nå, det står ikke der framme, at himmelen og jorden vek bort. Men vil
du fortelle meg at det er en annen trone? Eller er det den samme
Tronen under andre forhold? Så, det er hva du må se på! Uten å

11

fortsette videre ..... (for jeg skal lese hele tingen i sammenheng), så
skal jeg gå til Åpenbaringen 19, 11 til 15.
11. Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest, og Han som satt på
den, heter trofast og rettferdig. og Han dømmer og strider med
rettferdighet.
§28 Hva gjør Han? Han dømmer, og strid oppstår som en regelrett
konsekvens av dom. Det er ikke noe annet å gjøre enn å stride og
overta det. Han sa: ”Disse slynglene skal ikke gjøre noe med. . . De
spotter Himmelens Gud. Og forresten, så er de veldig kirkelige også.
For den store mannen påstår; han er Guds vikar (stedfortreder) på
jorden."
Vikar betyr: Istedenfor, ikke imot. Dette er antikristånden. Alle
menigheter har den. Men det er nødt til å komme til en strid.
12. Hans øyne er som Ildsluer (Dette er Den samme som er over i
Åpenbaringen 1.), og på Hans hode er det mange kroner; Han her et
Navn skrevet som ingen kjenner uten Han selv,
13. og Han er kledd i et kledebon som er dyppet i blod, og Han er kalt
Guds Ord.
§29 Så derfor, uansett Hvem Guds Ord er, så er det øyensynlig
Dommeren og Stridsmannen. Og tiden her kommet til å utøve
Dommen som allerede her blitt avsagt. Men siden vi ser at det ikke her
vært noen omvendelse, for det kan ikke skje noen omvendelse fra
Hebreerne 6 av. Er de nødt til å dø. Derfor er ingen av dem her på
jorde i Tusenårsriket. Folk her en slags oppfatning. . . . Her er hva de
fundamentale lærer. Jo da, de sier at Matteus 25, er nasjonenes dom.
Hvor alle som er gode mot Jødene skal komme til å gå inn og de som
ikke er gode mot Jødene skal bli sparket ut. Grisevask! Skal ikke
levne dem rot eller gren. Våre fotsåler skal gå på asken til de
ugudelige. Greit! La oss lese videre.
14. Og hærene i himmelen fulgte Han på hvite hester, kledd i hvitt og
rent ull.
§30 Dette er Bruden. Engler har ikke det. Det var hvitt og rent. Den
siste renselsen som du får, er i Åpenbaringen 22, etter at Seglene var
åpnet: "Vannbadet i Ordet."
15. Og av Hans munn går det et skarpt Sverd (Det er Guds Ord.), for
at Han med Det skal slå hedningene; og han skal styre dem med
jernstav.
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Det betyr: Bryte det i stykker. Du sa: “Du tenkte de andre kunne styre
med jernstav og bryte det i stykker.” Vent du bare til Denne kommer
inn.
15. og han treder vinpersen med Guds, den al1mektiges, strenge
vredes vin.
16. og på Sitt kledebon og på Sin lend her Han et Navn skrevet:
Kongers Konge og Herrers Herre.
§32 Greit! Åh, la meg så nå. Hvorfor ikke la oss bare lese litt nå.
17. Og jeg så en engel som stod i solen, og han ropte med høy røst og
sa til alle fuglene som flyer under det høyeste av himmelen: Kom hit
og samle eder til Guds store måltid.
Ikke til Bryllupsmåltidet. Det her allerede funnet sted. Dette er Gud
store måltid:
18. for å ete kjøtt av konger og kjøtt av krigshøvdinger og kjøtt av
veldige og kjøtt av hester og av dem som satt på dem, og kjøtt av alle,
frie menn og treller, små og store!
19. og jeg så dyret og kongene på jorden og dets herrer samlet for å
føre krig mot Han som satt på hesten, og mot Hans hær.
20. Og dyret ble grepet og sammen med det den falske profet, han som
for dets øyne hadde gjort de tegn hvormed han hadde forført dem som
tok dyrets merke og tilba dets bilde; disse (det er de, som tilber
menighetssystemet) to ble kastet i ildsjøen som brenner med svovel.
21. Og de andre ble drept med Hans sverd som satt på hesten, det
Sverd som gikk ut av Hans munn; og alle fuglene ble mettet av deres
kjøtt.
Mye av dette kan være billedlig tale, men dere kan se den fullstendige
ødeleggelsen (tilintetgjørelsen).
§33 Nåvel, vi fortsetter å lese. Kapittel 20.
1. Og jeg så en engel stige ned fra himmelen, som hadde nøkkelen til
avgrunnen og en stor lenke i sin hånd.
2. Og Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan,
og bandt han for tusen år
3. og kastet han i avgrunnen og lukket til og satte segl over ham, foret
han ikke lenger skulle forføre folkene (ser du, det er dommen, det er at
han blir satt i fengsel) inntil tusen år var til ende; og etter den tid skal
han løses for en kort tid.
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Naturligvis! Når han blir satt inn der er han bundet av en lenke av
omstendigheter, fordi han ikke kan gjøre noe blant folket som virkelig
er herliggjorte.
4. og jeg så Troner og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til
å holde dom; og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu
vitnesbyrds og for Guds Ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt
dyret eller dets billede, og som ikke hadde tett merket på sin panne og
på sin hånd; og de ble levende og regjerte med Kristus i tusen år.
Nå, det ble gitt dem rett til å holde dom.
5. Men de andre ble ikke levende igjen før de tusen er var til ende.
Dette er den første oppstandelse. Salig og hellig er dem som har del i
den første oppstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men
de skal være Guds og Kristi prester og regjere med Han i tusen år Og
når de tusen år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel. Og han
skal gå for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og
Magog, for å samle den til strid, og deres tall er som havets sand.
Og selvsagt blir det umiddelbart en svær kamp. Hva skjer? Djevelen
blir bundet. Nå, ønsker jeg å stille dere et spørsmål. Hvem kan slippe
Satan ut av sitt fengsel? Hvem har den myndigheten? Bare en
Dommer, hvis noen utenom en Dommer handler, så får han
vanskeligheter. Skjønt Amerika ikke står som noe eksempel på noe
lenger. For her kan man utføre hva som helst uten en dommer lenger.
Bare man her nok penger kan man bestikke en dommer over hele
denne porke-nasjonen. Den er helt vekk. Men Denne narrer dere ikke.
”Sitt der i tusen år,” sa Dommeren. Etter tusen år gjennomfører
Dommeren en oppstandelse, den andre oppstandelse. Han sier: Tiden
er inne.” Denne kar slipper så ut, ser du.
§34 Nåvel.
12. Og jeg så de døde, små og store, står for Gud, og bøker ble åpnet;
og en annen Bok ble åpnet; som er Livets Bok; og de døde ble dømt
etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
Er Dette en annen Dommer? Dette er Den samme.
13. Og havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket
Ga tilbake de døde som var i den; og de ble dømt, enhver etter sine
gjerninger.
Og døden og dødsriket (ifølge den dommen.) Ble kastet i ildsjøen.
Dette er den annen død: Ildsjøen.
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Og hvis noen ikke fantes oppskrevet i Livets Bok (Dette er dommen)
da ble han kastet i ildsjøen.
Så her har dere et innledende bilde og en videreføring med en
Dommer og dømmingen. Og Han stanser ikke. Med andre ord, dere
ser en overordnet rolle. Nå, derfor…
Åpenbaringen 1, 12 til 15.
§35 Det er veldig lenge siden jeg satt der og lyttet under Bror
Branhams tjeneste. Det hørtes så fjernt ut for meg, var sånn for andre
også. Fordi min forståelse av eskatologi (profetisk oppfyllelse av
Skriften) og Bibelsk kronologi aldri så for seg noen ankomst av en
Dommer. Eller at det i det hele tett var nødvendig med noen ankomst
av en Dommer før den andre oppstandelse uten at BEMA skulle være
inkludert i det. Som befinner seg i 2. Kor. 5. kapittel, og er omtalt i 1.
Kor. 3. kapittel, også.
§36 Så la oss ta en titt på det. (2. Kor.5: 9 til 10.)
9. Derfor arbeider vi, for at enten vi er tilstede eller er fraværende,
skal vi bli godtatt av Han.
Dette ordet har ikke den betydningen et enten kommer Han til å
sparke deg inn eller så kommer Han til å sparke deg ut. Det betyr om
du behager (tekker) Hem eller ikke. Så det betyr at noe må skje som
skal stå som et kriterium (målestokk) nedover i tiden, som skal la oss
få vite (gjøre klart) hvilken side vi faller på: Tekker vi, eller tekker vi
ikke. Svarer vi til standarden.
10. For vi skal alle åpenbares for BEMA (Kristi Domstol), for at
enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han har
gjort, enten godt eller ondt.
Her har vi på ny dom. La oss gå til 1. Korint. 3. kapittel. Og vi skal
lese 11 til 15.
11. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn Den som er lagt, Det
er Jesus Kristus.
12. Men om nogen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv,
kostelige steiner, tre, høy, strå ...
Nå, legg merke til at grunnvollen er Den Herre Jesus Kristus. Men kan
sammenligne dette med hele Menigheten, eller man kan sammenligne
dette med den enkelte. For begge 2 av dem arbeider etter samme
fremgangsmåte.
Nå, legg merke til Grunnvollen, men pass på hva du kan bygge oppe
på Den: Tre, høy, strå, gull, sølv og kostelige steiner.
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13. da skal enhvers verk bli åpenbart.
Nå, hva er gullet ved endetiden? Åp. 3:18.)
18. ... så råder jeg deg å du kjøper av Meg gull, glødet i Ild.
Det er stadfestelse og bekreftelse (å bli bevist). 1Korintierne 3, 13.)
13. for dagen skal vise det (Hvilken dag? Dommens dag), for den
åpenbares med ild.
§37 Nå, dere kommer til å få 2 ilder. Dere kommer til å få ilden som
kommer ned på slutten i den store Trengsel. Og dere kommer til å få
ilden som kommer til å brenne ut alt slagget i den enkeltes liv;
renselsen. Og dette er ikke skjærsilden ”renseriet”, som mange
katolikker gjør det til. Det finns ikke noe slik som skjærsilden
“renseriet”. Ikke på noen som helst måte. Skjærsilden er et sted hvor
noen setter deg inn en stund og noen prøver få deg ut av seinere. Tro
meg, hvis du havner der kommer ingen til å få deg ut. For du skulle
for det første ikke vært der. Det er en hedningelære som det finnes et
fnugg av. . . . Jesus sa aldri et ord om det. Ikke et menneske har
noensinne gjort det.
13. … og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve.
§38 Nå, husk! Skriften sier helt tydelig ved endetiden (Johannes
forkynner om Jesus.) Matteus 3:12:
12. Han har Sin kasteskovel i Sin Hånd, og Han skal rense Sin Leve
og samle Sin Hvete i Laden, men agnene skal Han brenne opp med
uslukkelig lid.
Så du kan se det er 2 renselser som foregår. Det er en renselse av
folket, en rengjøring. Og så er det en renselse av verden (jorden) for å
skulle bringe et renset folk tilbake. Så vet du hva, alle oss som dør blir
renset ved dødshandlingen. (Rom. 8, 10.)
10. For legemet er dødt på grunn av synd (Vi betalte prisen.).
Men det vil være et folk her som ikke vil dø. De skal betale en annen
pris. Og den pris de vil betale er den Evige årvåkenheten ved
omvendelse, idet de bringer sine tanker under kontroll og ikke avviker
fra Det profeten brakte oss. Det er en av de svære priser som du
betaler. Det finnes utvilsomt andre også.
14. Om det verk som en har bygget, står seg, da skal han ha lønn;
15. om ens verk brenner opp, skal han tape lønnen men selv skal han
bli frelst, dog reddes gjennom ild.
16. Vet dere ikke at dere er Guds Tempel.

16

Det forteller deg, det du ser her er et liv som er ment å være
fullstendig og grundig helliggjort. Nå, den eneste dommen vi noen
gang har hatt en anelse om er den der. Resten av det forstod vi
egentlig ikke.
§39 Men, Skriften finnes, som underbygger Dommeren i
Åpenbaringen 1, 12-15.
Slik Bror Branham lærte det. Selv om vi faktisk aldri så den på grunn
av at være tanker var rettet mot den Hvite Trone og Ildsjøen etter
Tusenårsriket. Nå, bare bla om med meg til Jakobs Bok, 5. kapittel. Vi
leser vers 1 til 11.
1. Og nu, dere rike: Gråt og jamre over deres ulykker, som kommer
over dere!
2. Deres rikdom er råtnet, og deres klær er blitt møllett;
3. deres gull og sølv er rustet bort, og rusten på det skal være til
vitnesbyrd mot dere og deres kjød som ild; dere har samlet skatter i de
siste dager!
4. Se, den lønn dere har holdt tilbake fra arbeiderne ved svindel, som
har skåret deres åkrer, de skriker, og høstfolkenes rop er kommet inn
for Høstens Herres ører.
5. Dere har levd i nytelse og luksus på jorden. Dere har fetet hjertene
deres som på slaktedagen.
6. Dere har dømt, dere har drept den rettferdige. Han kan ikke stå seg
imot dere.
§40 Det er sant! Dere pass på når tingene blir virkelige barske (harde).
Slik som når vi hadde depresjonen. Vet dere! Under depresjonen-dette er mitt personlige anslag utefra hva jeg så-- skjedde løse,
tilfeldige seksuelle handlinger i et mye større omfang enn i de dager
folk hadde jobber. Deretter, etter at jobbene kom tilbake igjen og
krigen kom o.s.v. økte det enda mer, for folk hadde penger i massevis.
Bestandig når man ser en høstetid, når man ser noe som ligner en
omsnuing. Legger dere da merke til hvordan ting begynner å
akselerere, akselerere, akselerere. Man kan si rett nå at noe
fryktinngytende foregår på jorden på grunn av AIDS plagen som ble
innført av de homoseksuelle. Det er nettopp der det kom fra! Og jeg
bryr meg ikke om hva doktorer forteller dere! Det finns noen få ærlige
doktorer og noen få ærlige politikere. Mesteparten av de andre er
løgnere! Kanskje “Johnson og Mesterne” ikke tar så feil som folk vil
ha det til. La oss skjønne det! AIDS viruset kan oppholde seg 11
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sammenhengende år i ditt blod, ja i det minste så lenge, har de funnet
ut før den viser seg. Hvor mange som er bærere av det i denne stund i
denne menigheten, vet vi ikke. Jeg ser ingen som gjør det, som bærer
det.
§41 Men jeg lar deg bare få greie på det. Slutt å lek - Hei, ikke lur deg
selv, for Guds skyld. Ikke vær dum! Særlig dere unge folk! Dere
tenker fordi dere har en stor kraft i deres kjød, så kan dere gjøre hva
dere vil. Dere kan gjøre hva dere vil! Dere kommer til å dø av det!
Dere kommer til å dø av det! De kommer ikke til å kurere deg! Får de
deg over kneika denne gang vil noe verre komme over deg! Det har
aldri slått feil enda! Bevar din kyskhet og dyd fremfor Gud! Det vil
lønne seg for deg. Du tror kanskje du er her inne og går glipp av noe!
Kanskje på grunn av at du ikke havner i kjødkanna. Det er klart. Du
går glipp av en ting, du går glipp av kriminaliteten. Og ingen ønsker
det. Du går glipp av død. Og ingen ønsker det. Du går glipp av
sykdom. Og ingen ønsker det. Det sies her:
§42 Nå, lytt etter. Merk dere dette i vers 7.
7. Vær derfor tålmodige, brødre, helt til Herrens gjenkomst. Se
hvordan bonden venter på jordens dyrebare grøde! Han venter
tålmodig på den til den får tidligregn og senregn.
Nå, han snakker til disse som har sin trøst i Kristus, den første
oppstandelsen, bortrykkelsen og Tusenårsriket.
8. Vær også dere tålmodige! Styrk hjertene deres, for Herrens
gjenkomst er nær.
9. Klag ikke på hverandre, brødre, så dere ikke skal bli fordømt*. Se,
Dommeren står for døren!
Nå, han snakker til disse som har sin trøst i Kristus, den første
oppstandelsen, bortrykkelsen og Tusenårsriket. På den tid. Hvilken tid
er det? Vel, alle sammen vet det. Åpenbaringen, 3. kapittel. Greit!
(Åp. 3, 20.)
20, Se, Jeg står for døren og banker; om nogen hører Min Røst og
åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og
han med Meg.
§43 Hvem kommer inn. Dommeren kommer inn. Alle har et bilde av
Den gode Hyrde. Jeg har nyheter til dere: Dette er ikke Den gode
Hyrde. Det er Dommeren. Og Dommeren vil utgjøre forskjellen. Hvis
folk sier. . . Mange folk sier: “Så Han er her. Så hva for noe?” Og jeg
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sier da: ‘Hvem er her?” Dommeren er her. Du kan med nød og neppe
få en såkalt forkynner i dette Budskapet til å forkynne Dommeren.
Jeg ønsker å stille dere et spørsmål. Hvorfor ikke? Og de som sier de
forkynner det, hvorfor forkynner de det ikke hardere? Jeg prøver ikke
sette opp en norm. Jeg leser Bibelen. Jeg leser profeten. Vi er ikke her
for å leke små leker. Jeg vet ikke hva alt dette vil føre til. Jeg sier deg
jo Sannheten. Det står i Guds Ord ved en stadfestet profet. Det er
sannheten. Det er Dommeren som står for Døren.
§44 Ja, det er klart Han er Overhyrden. Ja visst er Han Jehova Gud.
Men Han er Dommer. Det var det som startet den 11. juni 1933, og
ble sluttført i 1963: ”En fot på havet og en på jorden. . "
Da Han kom ned, og kommer mer og mer inn i Menigheten inntil Han
kommer inne i Menigheten. Og nå er avgjørelsen der: Hvem tar imot
Dommeren? Ingen ønsker Dommeren. Vet dere hvorfor? De ønsker
ikke bli dømt. “Åh, velsignet være Gud, vår menighet har det.” Denne
menigheten har ingenting og kommer aldri til å få noe. Med mindre
den har Den virkelige, sanne Kristus og Ordet til Den Kristus.
Absolutt! Stå ikke på noen kjetterske lærer og trosbekjennelser. Her
ser vi dermed at rollen skifter. Vi ser at en rolle skifter. Og det at
rollen skifter er ensbetydende med at Gud ikke er på Tronen lenger.
Men at Gud kommer som Dommer og setter opp Sin egen Domstrone.
Ved denne tid har Hans Trone vært i være hjerter som Herredømme.
Vi ser fremover mot det.
§45 Men det er en Dom som har begynt og den er til og med i gang nå
ved Den Allmektige Guds åpenbarte Ord. For Bibelen sier: ”Han vil
dømme verden ved En, Kristus Jesus.” Og som Broder Branham sa:
“Han er Ordet." Og vi ser på det akkurat denne formiddag. Nå. med
dette på sinne kan det ikke være noen tvil om at Åpenbaringen 20;11
og 12 blir funnet i, ja faktisk startet i Åpenbaringen 1:11 til 15. For det
er sannheten. Ved enden av de Syv Menighetstider stiger Han
kategorisk frem som Dommeren. Det var Han hele tiden, men det var
en underordnet rolle (de). Men det en overordnet rolle. Og det er også
Åpenbaringen 4:1 til 3.
§46 La oss ta en titt på det. Du har bare en Gud, Bror og Søster. Du
har ikke 3, 4, 5, 6. Ok!
1. Deretter så jeg, og se, det var en dør åpnet i himmelen, og den
første røst, som jeg hadde hørt liksom av en basun, som talte med
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meg, sa: Stig (kom) opp hit, og jeg skal vise deg det som skal skje
heretter.
2. Straks var jeg bortrykket i ånden, og se, en Trone var satt i
himmelen, og det satt En på Tronen.
3. Og Han som satt den, var å se til liksom jaspis og sarderstein, og
det var en regnbue rundt omkring Tronen, å se til liksom en smaragd.
4. Og rundt omkring Tronen var de fire og tye eldste ...
§47 Greit! Det 5. kapittel.
1. Og jeg så i Hans høyre hånd som satt på Tronen, en Bokrull,
skrevet innvendig og utvendig, og forseglet med Syv Segl (Det en noe
han ser på nå.).
2. Og jeg så en veldig engel, som ropte med høy rest: Hvem en verdig
til å åpne Boken og bryte Seglene på Den?
3. Og det var ingen mann i himmelen og ingen mann på jorden og
ingen mann under jorden (Det fantes ingen mann. Punktum!) som
kunne åpne Boken og de Syv Segl (Det måtte en mann til for å gjøre
det.)
4. Og jeg gråt sårt (Det dreiet seg om menn.) fordi ingen menn ble
funnet verdig til å åpne Boken eller se i Den (til endatil å lese Den).
5. Og en av de eldste sier til meg: Gråt ikke! Se, Løven av Juda
stamme, Davids Rotskudd, har seiret for å åpne Boken og de Syv Segl.
Noe som Han konsekvent utførte. og derfor er helt kategorisk
Åpenbaringen 10:1 til 6, akkurat Den samme Personen. (Stå en stund
hvis stolene et harde. Det er OK for meg at dere gjør det).
§48 Åpenbaringen 10:1-6:
1. Og jeg så en annen veldig Engel komme ned fra himmelen, kledd i
en sky, og regnbuen var over Hans Hode, og Hans åsyn var som solen,
og Hans Føtter som Ildstøtter;
2. og Han hadde i Sin Hånd en liten åpen Bok . . .
Vel, det er Den Ene som er på Tronen med Boken. Han kom ned hit
nå. Og Hvem er Ham? Han er Dommer. Og Han er en Dommer. Hva
gjør Han?
Han løfter Sin Hånd mot himmelen og Han sverger, at det ikke er mer
tid. Den har blandet seg med Evigheten. Den en utløpt.
Hva er utløpt? Det fjerde riket er utløpt. Det er hva du ser nå. Skjøgen
tenker nå: ”Vi skal snart overta verden.”
§49 Ikke på Pat Robertsons måte. Han forspilte sin mulighet da han
gikk mot Bror Branham. Og i 1984 hadde han en røst som Jo (Josef)
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Coleman. Ifølge Coleman var det meningen at Bror Branham skulle
være taus i 21 er, at ingen hørte fra Gud på 21 år. Nå er han
erkeengelen Mikael. Tullprat at han er det! Og Pat Robertson kommer
heller Ikke til å føre oss inn i Tusenårsriket. Han kan ikke engang
komme seg inn i Presidentembetet. Hah! Snakk om at menneskers
dårskap blir avslørt. Hvorfor setter de seg ikke tilbake i stolen og
venter til Gud viser dem ting. Skjønner du? Så dette er så helt
kategorisk Den samme Dommeren. Nå, bli ikke forvirret her. For vi
tar hovedsakelig for oss Jehova i den overordnede rolle som Dommer,
og ikke tids og kronologi elementet.
§50 Nå på side 35 i ”Det Fremtidige Hjem.”
“Nå... eller etter at tid har blitt fullbyrdet. Er all synd borte, tett bort
ved Tusenårsriket, ved den Store Hvite Trones Dom som er et bilde på
den Hellige Ånd. Etter at verden er i brann og er døpt, dets Hellige
Ilds Dåp fra Himmelen. Er all synd borte. Er alle bakteriene borte. Er
alle djevlene borte. Er alle fristelsene borte. Er alt sammen borte.”
Med andre ord, det han sier her, at den andre Oppstandelse, den
allmenne oppstandelse kommer til å foregå ved slutten på
Tusenårsriket. Og forholdene vil forsett være Slik. Men den har
allerede startet opp. Ser du?
§51 Nå, La meg lese her også. Side 30.
(Branham) “Greit! Og Jeg skal komme igjen, sier Jesus. Nå, som
Konge med Sin Dronning. Og hva gjør Han når Han kommer fram til
slutten på den andre 2. tusenårs periode? Du skjønner, tusen år har
gått og det andre, Tusenårsriket dukker Opp.
(Branham) “Han kommer og gir Sin hvileperiode og brenner henne
deretter av, og renser den for Sine Egne og setter Sine Egne tilbake på
den.”
Det er det Fremtidige Hjem vi snakker om, når du vender tilbake til
jorden igjen for annen gang, når den har blitt omdannet.
(Branham) ”Og vær obs. på at dette ikke er den fullkomne verden.
Dette Tusenårsriket er et bilde på den Syvende Dag. Etterpå kommer
den Hvite Trones dom. Så, vi har fremdeles dom. Vi befinner oss
fremdeles i tiden i Tusenårsriket.”
Så han lar deg få vite at så lenge tiden er i gang, så fortsetter hva enn
det var som begynte med dom, med Dommeren. Jo så men! Og bare
ved slutten på den perioden går Faderen ut av Sønnens Legeme, men
forblir fortsatt Dommeren. Og stiger ovenfor Tronen hvor Lammet er,
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som Ildstøtten. (Bare prøv å la dette ... Hvis du ikke får helt tak i det.)
Greit!
Du kan oppdage utefra realiteten i Åpenbaringen 10:6, at Dette er Den
som løftet Sin Hånd. Og Åpenbaringen 10:4, at Dette er den som sa
der:
4. Sett Segl for de Syv Segl.
§52 Og sammenlign det med Åpenbaringen 22:4, som vi har gjort
mange ganger. Der er ikke Boken forseglet. Jeg mener Åpenbaringen
22:10, ikke 10:4.
Åpenb.22:10. Han sa: Du skal ikke sette Segl for de profetiske Ord i
denne Bok ...
Men når Han kommer ned sier Han: ”Jeg lukker Boken."
Så åpner Han Boken og legg merke til resultatet av de 2 handlingene.
Nå, jeg vil først av alt få fram bilde. For jeg vet dere har mistet tråden
i det. Nå, snakker vi om Åpenbaringen 10:6. Dette er Den som sa, tid
ikke skal være mer. Dette er Den som løftet Sin Hånd og svor. Dette
er Dommeren som kom ned, Åpenb.10:1. Greit. Åpenb.10:4, og der sa
Den Samme: 10:4. Sett Segl for Boken. Nå, Den Samme som satte
Segl for Boken kommer tilbake hit til jorden, setter Sin fot på jord og
hav og tar av Seglene i Åpenbaringen 22:10. Og resultatet av det er i
komme inn i .....
§53 La oss lese Åpenb.22:5-12, idet vi begynner med det 5. vers.
5. Og natt skal det ikke være der; de trenger ingen lampe og heller
ikke lys fra solen, for Herren Gud gir dem lys. Og de skal herske som
konger i all evighet.
6. Deretter sa han til meg: "Disse ord er trofaste og sanne." Og de
hellige profetenes Herre og Gud sendte Sin engel for å vise Sine
tjenere de ting som skal skje om kort tid.
7. "Se, Jeg kommer snart*! Salig er den som tar vare på de profetiske
ord i denne boken." <* brått.>
8. Og jeg, Johannes, så og hørte* alt dette. Og da jeg hørte og så, falt
jeg ned for å tilbe foran føttene på engelen som viste meg alt dette.
9. Da sa han til meg: "Se til at du ikke gjør det! For* jeg er en
medtjener sammen med deg og dine brødre profetene og dem som tar
vare på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe."
10. Og han sier til meg: "Sett ikke segl på de profetiske ord i denne
boken, for tiden er nær. 11 Den som gjør urett, la ham fortsatt gjøre
urett! Den som er uren, la ham fortsatt være uren! Den som er
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rettferdig, la ham fortsatt være rettferdig!* Den som er hellig, la ham
fortsatt være hellig!"
12. "Og se, Jeg kommer snart*, og Min lønn er med Meg, for å gi
enhver igjen etter hans gjerning. <* brått.>
§54 Nå, dere vet at på den spesielle tid når Seglene ble åpnet, var det
Dommeren som kom ned. Og Han sier til dere: ”at Han skal gi dere
lønn etter som gjerningen er. Og la den hellige forbli hellige. Og la
den rettferdig, forbli rettferdig, og den urene uren.” ( o.s.v.)
Så inni her kan man se elementene av det de kaller BEMA eller Kristi
Domstol. Hvor man får lønn for hva man har gjort, som er i Guds Ord.
Alt annet blir det satt en strek over. De andre må bøte med sitt liv.
Men det bilde jeg viser dere, er at dom allerede har begynt.
(Åpenb.22:12.)
12. Se, Jeg kommer snart (Nåvel!) ...
13. Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den
siste.
14. Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til Livets Tre
og gjennom porten komme inn i Staden.
15. Men utenfor er hundene og trollmennene og horkarlene og
manndraperne og avgudsdyrkerne og enhver som elsker og taler løgn.
Nåvel! Åpenbaringen 22:15, er det jeg vil komme frem til.
15. Men utenfor er hundene og trollmennene og horkarlene og
manndraperne og avgudsdyrkerne og enhver som elsker og taler løgn.
§55 Greit! Åpenbaringen 21:1-8.
1. Og jeg så en ny himmel og en ny jord; for den første jord var veket
bort, og havet er ikke mere.
2. Og jeg så den hellige Stad, det nye Jerusalem, stige ned av
himmelen fra Gud, gjort i stand som en Brud som er prydet for sin
Brudgom.
3. Og jeg hørte en høy røst fra Tronen si: Se, Guds Bolig er hos
menneskene, og Han skal bo hos dem; og de skal være Hans Folk, og
Gud Selv skal være hos dem og være deres Gud;
4. og Han skal tørke bort hver tåre av deres øyne, og døden skal ikke
være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mere; for
de første ting er veket bort.
5. og Han som satt på Tronen, sa: Se, Jeg gjør alle ting nye. Og Han
sier til meg: Skriv! for disse Ord er troverdige og sanne.

23

6. Og Han sa til meg: Det er skjedd. Jeg er Alfa og Omega,
begynnelsen og enden. Jeg vil gi den som tørster av Livets Vann
uforskyldt.
§56 Det samme som Han sa i 22. kapittel.
7. Den som seirer, skal arve alle ting, og Jeg vil være Hans Gud, og
han skal være Hin Sønn.
8. Men de redde og vantro og vederstyggelige og manndraperne og
horkarlene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnerne,
deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel; det er den
annen død.
La du merke til at vers 8, i ethvert henseende er det samme som vers
15. Så utenfor den hellige Staden; hva har du for noe der? Ildsjøen
som skal ødelegge (tilintetgjøre) disse. Nå, hva har dere i dag på grunn
av åpningen av de Syv Segl? Akkurat den samme tingen, Åp. 22:15.
Hvis dette ikke er den Hvite Trone, fortell meg da hva dette er! Hvis
dette ikke er dom. Dommen er forseglet til denne jord! La meg si deg
noe, Bror og Søster. Da de Bøkene som var beseglet ble åpnet, ble
dommene beseglet til denne jord.
Nå, legg merke til dette i kapittel 21:8.
8. Men de redde og vantro og vederstyggelige og manndraperne og
horkarlene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnerne,
deres del skal være i ildsjøen.
Det er allerede oppsatt. Dommen er blitt avsagt. Vi skal komme til et
annet Skriftsted og vise deg det da. Om bare et lite øyeblikk!
§57 Greit! Nå, jeg skal ikke ta og lese Matteus 12. Men Matteus 12
henviser til den tid når Gud vender tilbake til hedningene i form av
den Hellige Ånd, i en Ildstøtte, og gjør de gjerninger Han gjorde
tilbake der i Palestina. Det å uttale et ord imot den Hellige Ånd på den
tid, er bespottelse som aldri noensinne kan bli tilgitt. Og dessuten, de
kan aldri bli tilgitt der hvor de forkaster Ordet i Hebreerne 6.
Nå, hør på meg! Paulus var en spotter. La det synke inn! Han sier han
var en spotter (Jeg tror det stod i Timoteus Bok). Og han går ikke til
noen ildsjø. Sa egentlig er det bare en gang du kan spotte den Hellige
Ånd, og det er i dag. Og et hvilket som helst menneske som gjør det,
er allerede ved den Hvite Trone. For Den er i gang nå, ikke bare på en
billedlig måte, men Den har faktisk startet opp i den hensikt å
avsluttes på en viss tid, på et visst sted, under en viss tilstand. I dag er

24

det en viss tid, et visst sted og en viss tilstand. Og alt i Guds Ord er en
viss tid, et visst sted, en viss tilstand. Og Den er i gang nå. Jeg vet
forresten hvor Bror Branham sa Den var det. Ja, vi vet Den var det
§58 Det er greit! Så for meg er det ikke tvil om at Åpenbaringen 20:
15.
15. "Og hvis noen ikke fantes oppskrevet i Livets Bok ble han kastet i
ildsjøen ..."
ER HELT KATEGORISK MALAKIAS 4, 1. Den siste lille Bok i
Bibelen.
Malakias:4:l
1. "For se, dagen kommer, brennende som en ovn; da skal alle som er
overmodige og hver den som lever ugudelig, være som halm, og dagen
som kommer, skal sette dem i brann, sier Herren, Hærskarenes Gud,
så den ikke levner dem rot eller gren."
Nå, dere vet at det finnes ikke andre muligheter enn et sted hvor det
kan skje. Det vil være i ildsjøen ved den endelige Dom. Og Bror
Branham brukte akkurat Det Skriftstedet, og sa: "Nå, dere prøv å vise
meg at det er et Evig helvete."
Og hva foregår nå? DOM. UTPEKELSE. TILDELING. Det har blitt
utpekt og tildelt.
"Men som verden ble holdt i varetekt for å bli dømt, slik blir sjeler i
fangenskap, holdt i varetekt for å bli dømt."
Etter ordet tildelt sin betydning, er de allerede dømt. Dette er timen for
Malakias 4, som vi nettopp kikket på:
2. Men for dere som frykter Mitt Navn, skal rettferdighetens Sol gå
opp med legedom under Sine Vinger.
(Det er Åpenbaringen 22:10 til 15 = Udødelighet.).”
3. Og dere skal trå ned de ugudelige, for de skal være aske under
deres fotsåler.
Dette er Åpenbaringen 19:11 til 14, eller hva enn det er.
Greit! Malakias 4:5 og 6, det er Gud som sender profeten og
garanterer Malakias 4:2 til 3, som vi vet er var redning (unnslipping).
§59 Og det blir omtalt i Apgj. 3. kapittel, vers 19 til 23. Fra midten av
verset:
19. ... når fornyelsens tider kommer fra Herrens Nærvær;
20. og Han skal sende Den for dere utkårede Messias, Jesus.
(Som det var en forutsetning skulle komme etter at Nærværet var gjort
kjent);
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21. som Himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir
gjenopprettet som Gud har talt om ved Sine profeters munn fra
verdens begynnelse av
Hva er gjenopprettelsen? (Joel 2:25).
25. Jeg vil gjenopprette hva vrimleren, skarveren, gnageren, slikkeren
og alle sammen ødela.
Gud skal bringe tilbake en Edens Hage tilstand, hvormed menneskene
kan komme videre enn Eden ved hjelp av det. For det å bli plassert i
Eden innebar i seg selv ikke slutten, for slutten på Eden var
udødelighet. (1Mosebok 3:22.)
22. ...bare han nå ikke rekker ut sin hånd og tar også av Treet og
Lever til Evig Tid.
Hvilket de kunne ha gjort. Så nå kommer dere til å bli gjenopprettet
for å bli i stand til å komme til det Treet, som er hva vi så i
Åpenbaringens 22 kapittel det sies.
(Apgj. 3, 22-23.)
22. For Moses har jo sagt: En profet, liksom meg, skal Herren deres
Gud oppreise av deres brødre; ham skal dere høre i alt ham taler til
dere;
23. Og det skal skje: Hver sjel som ikke hører denne profet, skal bli
utryddet.
Hvordan kan en profet gjøre det, hvis han ikke er en Dommer? Så hva
ser du i endetiden? Du ser helt ufravikelig, at det alltid henvises til en
Dommer. Og Dommeren har alltid en Domstol. Det finnes ikke 2 eller
3 forskjellige slags (Domstoler). Du kan ganske enkelt kalle det for
hva du vil, alt etter tilstanden eller tiden, for at man kan få illustrert og
mye klarere få justert inn ditt blikk mot kjernen i det.
§60 Men så langt jeg kan se: Når den Gamle Av Dager begynner å
røre på Seg - Ham som befinner Seg rett der - så er Den satt opp. Og
man kommer bare til å forsette med å bevege seg videre og videre. Og
så blir det en liten tilbakekomst i løpet av Tusenårsriket. Men
Dommeren vil skue rett bort dit, mot avgrunnen og skue etter
oppstandelsen. Skue mot det som foregår i verden mens de er der nede
på jorda, idet nedre landene (regionene). Han kommer til å følge med.
De sterke og mektige Guds engler skal ha styringen med alt. Og dagen
kommer når Han sier: "Jeg er Dommeren, åpne opp!" Så, Gud
kommer til å stoppe det! Det er derfor Han kan gå ned dit for å bringe
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ut de rettferdige levende. Det er soleklart! Det finnes ikke 2
muligheter når det kommer til den.
§61 Nå, la oss gå til 1. Peter 3, 18:
18. For også Kristus led én gang for synder, den rettferdige for de
urettferdige, for at Han skulle føre oss fram til Gud, Han som led
døden i kjødet, men ble gjort levende i Ånden.
19. I Den gikk Han også bort og forkynte for åndene som var i
forvaring,
Legg merke til at Han gikk og forkynte for åndene som var i fengsel.
De som allerede var innestengt der av en Dommer, av Dommen.
20. de som tidligere var ulydige den gang da Guds langmodighet
ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det vil si
åtte sjeler, frelst ved vann,
§62 Nå, med dette går vi til 2. Peter, 3 kapittel, vers 4 til 7:
4. og si: "Hvor er løftet om Hans gjenkomst? For fra den tid fedrene
sovnet inn, fortsetter alle ting som de var fra skapelsens begynnelse
av."
Vet du hva jeg tror det er? Jeg tror ikke det betyr: Så etter "Løfte om
Hans komme." Jeg forstår med det: Hei, hva dreier alt dette med
Nærværet seg om? Hva foregår? Hva gjør Det med oss? Når kommer
vi ut herfra?
Dersom jeg sier dere sannheten, og jeg tror jeg gir dere den rette
synsvinkler vedrørende Dette. Jeg synes veldig synd på disse
prekestolene, og jeg kunne begynne å nevne noen rett nå. Som håner
det vi forstår her og sier de tror det, men de forkynner det ikke. De er
for opptatt med å rulle inn folkets penger, antar jeg. Hvor er Løftet?
4. .... For fra den tid fedrene sovnet inn, fortsetter alle ting som de var
fra skapelsens begynnelse av."
Nå, hva vet vi i det hele tatt om skapningens begynnelse? Ikke noe.
Utenom menneskets historie, og den går ikke langt tilbake. Så alt de
kan si er, er at: "Alle ting foregår bare slik vi har kjennskap til det."
Enten ved at Gud har gjordt en skapelse og djevelen forkludret den.
Eller at hele tingen (kloden) bare snurrer rundt og rundt her som om
det nesten forgår etter utviklingslæren.
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
og gjennom vann.
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6. Ved dette gikk den daværende verden under, ved at den ble
oversvømmet av vann.
7. Men de himler og den jord som er nå, blir ved det samme Guds ord
spart til ilden ved tiden for de ugudelige menneskers dom og
fortapelse.
§63 Nå, hør etter, de kjenner til dette på grunn av forbillede. Dette
vers 7, nå:
7. Men de himler og den jord som er nå, blir ved det samme Guds ord
spart til ilden ved tiden for de ugudelige menneskers dom og
fortapelse
I klartekst er dette på Engelsk: Vi står her fordi Gud ikke er klar til å
ramme jorden med ild. Det er det hele. Han er ikke rede til å gjøre det.
Hvorfor?
Fordi Sodoma og Gomorra er ikke helt fylt opp. Kanaanittenes beger
ikke flyter over.
8. Men dette ene må dere ikke glemme, mine kjære, at for Herren er
én dag som tusen år, og tusen år som én dag.
(Lee Vayle sa det slik. Ovs.):
8. "Men dere elskede," sa han. Nå, få dette inn i skallene deres og ikke
vær uvitende. Dere forsøker å presse på med ting." Gud er En som
handler meget langsomt. Det tar tusen år for bare en dag.
9. Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det for senhet. Men
Han er tålmodig med oss, siden Han ikke vil at noen skal gå fortapt,
men at alle skal komme til omvendelse.
Med andre ord, det siste Budskapet er omvendelse. Når den siste er
brakt inn og barneopplært, da kan Gud begynne å gjøre det han ønsker
at Han skal gjøre. Det er bra.
§64 Med dette ønsker vi å gå til Timoteus, 1 Tim. 5:24 og 25:
24. Noen menneskers synder er klart synlige, og de går foran dem til
dom. Men andre menneskers synder følger senere.
25. På samme måte er også noen menneskers gode gjerninger klart
synlige, og de som det er annerledes med, kan ikke skjules.
§65 Det verset jeg så etter skal jeg gjenta igjen:
24. Noen menneskers synder er klart synlige, og de går foran dem til
dom. Men andre menneskers synder følger senere.
Med andre ord, du kan få dette oppe og avgjort utenom en dom. Du
kan få en dom som går i din favør i denne spesielle tid. Ellers kommer
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de til å innhente deg igjen, og da kommer det til å bli en temmelig tøff
tid. Nå, det er Åpenbaringen 3:20;
20. Se, Jeg står for døren å banker ....
§66 Nå, med dette så vil vi gå til Johannes. (Jeg hopper litt fram og
tilbake her, for jeg ønsker å få med så mye som mulig her. Beklager at
jeg går over tiden.) Johannes 11:23 - 26:
23. Jesus sier til henne: "Din bror skal stå opp igjen.
24. Marta sier til Ham: "Jeg vet at han skal stå opp igjen i
oppstandelsen på den siste dag.
Han behøver ikke være bekymret for den siste dag.
25. Jesus sa til henne: "Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på
Meg, skal leve selv om han dør.
26. Og hver den som lever og tror på Meg, skal aldri i evighet dø.
Tror du dette?
§67 Greit! Tilbake til Johannes 5, og vi leser opp i vers 19:
"19. Han sa: Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg selv, men bare det Han
ser Faderen gjør; for det Han gjør, det gjør Sønnen likeså;
20. for Faderen elsker Sønnen, og viser ham alt det Han selv gjør; og
Han skal vise Ham større gjerninger enn disse, for at dere skal undre
dere.
21. For liksom Faderen oppreiser de døde og gjør levende, således
gjør også Sønnen levende hvem Han vil.
22. For Faderen dømmer heller ikke noen, men har overgitt all dom til
Sønnen.
Det er helt riktig. Hele Guds bestemmelse beror på hva du gjør med
Jesus. Beror helt på hva du i dag gjør med Ildstøtten som kom ned,
fordi dette atter er Gud i Sønneforholdets form for oss, fordi det er
Sønnens time.
23. for at alle skal ære Sønnen, liksom de ærer Faderen. Den som ikke
ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt Han.
Med andre ord, hvis du ikke ærer Denne, og så sier: Du ærer Sønnen
som sitter på Tronen. Nåvel, da tar du feil! For da Ærer du Ham ikke i
det hele tatt. "Den som har Faderen har Sønnen." Har du ikke Denne,
har du ikke Sønnen.
§68 Du må bestemme deg for hvilken vei Bibelen går, ikke den veien
du går, men den veien Bibelen går. Og forsøk og kom a' jour (nå
opptil) Den. Ser du?
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24. Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som hører Mitt Ord og tror
Ham som har sendt Meg, har Evig Liv og kommer ikke til dommen er
gatt over fra døden til Livet.
25. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den time kommer, og er nu, da
døde skal høre Guds Sønns Røst, og de som hører, skal leve.
Han sa: "Dere hører Den allerede." Den må komme frem etter den
første oppstandelsen, som Han utførte kort tid etter dette avsnitt.
26. For liksom Faderen har Liv i Seg Selv, således har Han også gitt
Sønnen å ha Liv i Seg Selv ....
Det er riktig. Han gjorde det.
27. og Han har gitt Ham makt til å holde dom, fordi Han er
Menneskesønn.
28. Undre dere ikke over dette! For den time kommer da alle som er i
gravene, skal høre Hans Røst,
29. og de skal gå komme frem til Livets oppstandelse, de som har gjort
ondt, til dommens oppstandelse.
Ja visst! Det er den første oppstandelse. Den andre dukker straks opp.
30. Jeg kan ikke gjøre noe ut fra Meg Selv. Etter det Jeg hører,
dømmer Jeg. Og Min dom er rettferdig, for Jeg søker ikke Min Egen
vilje, men Faderens vilje, Han som har sendt Meg.
Nå, der har du det. Hva om Gud talte på ny i dag, i form av den
Hellige Ånd, som en Gave av Sønnen til folket en gang til. For Han
må bli korsfestet for folket selv, og Han kommer frem på scenen, og
Han taler ... Og så, hva da? Verden er dømt.
§69 Nå, jeg vil stille deg et spørsmål. Er den Hvite Trone i gang eller
er Den ikke? Skjønner du? Få ikke den oppfatningen at den er langt
fremme i tiden. Den har begynt. Den er i gang.
Nå, spesielt 19 og 20. Det står i Johannes 5, som jeg ikke leste. Jeg
startet opp der oppe, omtrent ved vers 29. Nå, start opp på 29. Det er
det beste stedet;
"Og Han svarte: Dette er Guds gjerning at ...."
Nei, ikke det. Det er det 6. kapitlet. Jeg må gå tilbake til det 19. verset.
Her har du det.( Johannes 5, 19-20).
19. Jesus svarte da og sa til dem: Sannelig, sannelig sier Jeg dere:
Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg selv, men bare det han ser Faderen
gjør, for det Han gjør, det gjør Sønnen likeså;
20. for Faderen elsker Sønnen, og viser Ham alt Ham Selv gjør, og
Han skal vise Ham større enn disse, for at dere skal undre dere.
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Det er bra. Vi ser på kjensgjerningen i det Han sa.
§70 Og med dette går vi til Johannes 14:10-12:
10. Tror du ikke at Jeg er i Faderen og Faderen i Meg? De Ord Jeg
sier til dere, taler Jeg ikke av Meg Selv, men Faderen som blir i Meg,
Han gjør Sine gjerninger.
11. Tro Meg at Jeg er i Faderen og Faderen i Meg; men hvis ikke, så
tro det dog for gjerningenes skyld!
12. Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, han skal
også gjøre de gjerninger Jeg gjør; og han skal gjøre større enn disse;
for Jeg går til Min Fader.
Dette dreier seg om en person i entall, og dette vederfares en mann.
Og den eneste personen som kunne utgi seg for å være denne på rett
måte ifølge Skriften, var Broder Branham. Gud ga han åpenbaringen
for denne time, og det var så absolutt den om Dom.
§71 Nå, vi så i Matteus 1:12, det faktum at Han må komme tilbake hit.
Vi så 1. Tessalonikerne 4:16, at Han må komme tilbake.
16. Herren Selv skal komme ned med et bydende Rop, med overengels
Røst og med Guds Basun.
Og vi ser i 1. Korint. 15. kapittel, den tjeneste Han gjør rett nå. Med å
bringe Menigheten til underkastelse, og verden til Dom. Ja, så avgjort
ved Guds Nærvær som vi alle vet, befinner Seg i vers 20, 21, 22 og
23:
1 Kor 15:
23. Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden, deretter
levendegjøres de som tilhører Kristus, ved Hans komme.
Det er Hans Nærvær
24. Så kommer enden, når Han overlater riket til Gud Fader, når Han
gjør slutt på all makt, all myndighet og alt velde.
Dette dreier seg fullkomment om fremtid, og viser oss noe som er
omtalt på en slik måte at det later til a skjedd allerede. Med andre ord,
det er en absolutt overgivelse og hengivelse til fremtiden, som er
grunnlagt på Nærværet.
25. For Han må herske til Han har lagt alle fiendene under Sine
føtter.
Med andre ord. Gud tar Selv ledelsen i Sin Menighet. For legg merke
til at det sies i 27. vers;
26. Den siste fienden som skal bli utslettet, er døden.
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27. For Han har lagt alle ting under Hans føtter. Men når Han sier:
"Alle ting er underlagt Ham," er det klart at Han som har lagt alle
ting under Ham, er unntatt.
Så det er En eller Annen som underlegger noe under En Annen.
28. Når nå alle ting er blitt underordnet Ham, så skal også Sønnen
selv bli underordnet Ham som la alle ting under Ham, for at Gud kan
være alt i alle.
Og dette er det "Klusma" Herren Selv skal komme ned fra Himmelen
med et (bydende) Rop.” Det er hva dere ser på rett nå. Gud har
allerede ført Sin Menighet inn i Dommen og prøven er bestått:
(Branham): "Du er den rene, rettferdige, syndefri Bruden til den
Herre Jesus Kristus. Du gjorde det ikke engang."
§72 Så dere kan se at rett nå, er Dommen i gang. Og Dommen vil
komme til å være i gang og Dommen vil fortsette inntil den hele og
fulle avslutning. Og Den som er der (på bilde), Den som kom ned, er
Den Ene som kommer til å være på den hvite Trone. Og det der
kommer ikke til å bli annerledes. Det er bare et spørsmål: Tidspunkter.
Gud er jo simpelthen bare En GUD. Dette er ganske enkelt hva Gud
gjør i denne time. Dette er når tid og Evighet har blandet seg og det
beveger seg videre. Og man kan se at vår Hvite Trone er her nå, og
det er oppe og avgjort for oss. Det er ikke noe problem. Vi kommer
ikke til å tape. Den Hvite Trone er her for de som "gjør som om de er"
troende, for de vantro også, fordi det ikke kommer til å bli annerledes
enn dette Dømmende Ordet. Dette Ord skal ikke forandres. Det
kommer bare til å bli en endelig fordeling til slutt på en bestemt tid
(det er det som står igjen), ifølge Åpenbaringen 20:12. For der var de
allerede dømt, rettsprotokollene var åpnet. Det er det hele.
§73. Nå, dere kjenner mitt standpunkt om Åpenbaringen 22:18-19,
som jeg så kategorisk har tatt. Og det er dette:
1 Kor 15,28 Når nå alle ting er blitt underordnet Ham, så skal også
Sønnen selv bli underordnet Ham som la alle ting under Ham, for at
Gud kan være alt i alle.
18. For jeg vitner for hver den som hører de profetiske ordene i denne
boken: Hvis noen legger noe til alt dette, skal Gud legge på ham de
plagene som det er skrevet om i denne boken.
19. Og hvis noen tar bort noe fra ordene i denne profetiske boken, da
skal Gud ta hans del bort fra Livets Bok, fra den hellige Staden og fra
det som det er skrevet om i denne boken.
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Og dette har å gjøre med åpningen av de Syv segl. Nå, mitt standpunkt
og grunnen til at jeg bringer dette frem, er denne: Jeg sier hva Broder
Branham sa. Han sa: "Vi står fremfor den Hvite Trone."
§74 Nå, la meg lese igjen det jeg leste for en stund siden og så skal vi
slutte av. Og jeg hadde hastverk da, fordi jeg ikke hadde tid til det.
Det er bra!
Branham: "Nå, som Konge med Sin Dronning, og ved det andre
(tredje) Totusenåret som kommer, hva gjør Han da? Han kommer og
gir Sin hvileperiode og brenner henne av og gjør krav på henne som
Sin Egen og plasserer Sine Egne tilbake på den. Og vær obs. Dette er
ikke den fullkomne verden. Dette Tusenårsriket er et bilde på den
Syvende Dag. Deretter kommer den Hvite Trones Dom. Ser du, vi har
fremdeles dom. Vi er fremdeles i tiden i Tusenårsriket. Det er En dag
== Tusen år. Det er et tidselement.”
”Bland ikke dette sammen med den Nye Jord nå," sa han. Ser dere hva
han sier? Det er et tidselement. Du ser på virkeligheten, men det er et
element av tid. Nå, var obs. igjen.
Branham: "Etter at tid har blitt fullendt, er all synd borte, tatt bort ved
Tusenårsriket, ved den Store Hvite Dom som er et bilde på den
Hellige Ånd."
§75 Og la det synke inn! Dersom den Hvite Trones Dom er et bilde på
den Hellige Ånd, hvor alt er absolutt borte, da vil det ikke bli noe
annet tilbake enn renheten til den Allmektige Gud Selv, den Hellige
Ånd. Og husk nå, at han sier: "Den Hvite Trone er et bilde på den
Hellige Ånd." Hva om den Hellige Ånd kom nå? Snu på det! Jeg vet
dere ser forvirret ut, men gi slipp på tankene dine. Dere et ikke babyer
lenger. Holder du deg fortsatt tilbake i dine tradisjonsforbilder. Han
sa: ”Den Hvite Trone er et forbilde på den Hellige Ånd." Nå, hvis den
Hellige Ånd Selv kom, som er et forbilde på den Hvite Trone, ja da
befinner dere, dere på grunn av at Han kom, rett ved Den Hvite Trone
akkurat nå. Bare forsøk å slipp tankene dine! Folk som vil høre hva
Bror Branham sa, vil ikke komme til å tro dette.
§76 Jeg skal lese dette for dere når jeg kommer til det "Fremtidige
Hjem." Da er det best du forstår hva det dreier seg om, om du er en
troende. Du kan ikke bare sitte her og si: "Jeg tror." Og så forstår du
likevel ikke hva det dreier seg om. Nå, dette er nøkkelen vi er på
utkikk etter hele tiden. Et lite sitat av Bror Branham som er her. (Jeg
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godtar jo at med mindre Gud førte meg til det, ville jeg ikke fått tak i
det). Men jeg har understreket Det før:
Branham: ”All synd er borte, tatt bort ved slutten på Tusenårsriket,
ved den Store Hvite Dom"
Dette er en fullstendig renselse, fullstendig rengjøring. Dette som dere
ser et forbilde på den Hellige Ånd.
Alt passer inn i forbildene. Nå, hva om den Hellige Ånd Selv kommer
tilsyne på scenen? Hvor er Han hen? Så Bror Vayle, hva gjør dette
med meg? Tar bort din uro og din bekymring. Du trenger ikke se
fremover i tiden! Ser du, folk ser bestandig fremover i tiden. De er til
og med tapre nok til å se tusen år frem i tiden, hvorfor ser vi tusen år
frem i tiden? Ser du, hvis Kongen er her, er Dronningen her, er Tronen
her, er Riket her i et fullstendig potensial. Hvis Dommeren er her, da
si meg? Hva er Hans posisjon? Bokstavelig talt, hva gjør Han? Han er
på Sin Domstrone og dømmer. Han banker på døren og sier: ”Lytt
etter, akkurat nå har du din sjanse.”
§77 Så da Bror Branham sa: "Ikke gå og se fremover i tiden." Og han
sa: "Vi står fremfor den Tronen akkurat nå." Det skal jeg hilse og si
deg, snudde opp ned på hele min teologi, ser du. Det kommer til
forandre min (tankegang. Ovs.) mye mer enn det har gjort hittil også.
Det bare forsetter med å forandre på det. Og jeg tror hva profeten sa,
og jeg tror at man bestandig oppdager de små stedene i Guds Ord.
Som ingen noensinne kunne få klarhet i utenom en profet. Og han
fortalte oss Sannheten, Bror og søster. Det er hardt og vanskelig og
forstå på en bestemt måte, fordi vi er så. Men hvis vi bare slipper våre
tanker og begynner å se tid og Evighet, alle disse tingene blander seg
sammen. Og ser den begunstigede stillingen som vi nå er i, på grunn
av at resultatene ligger på bordet og tildelingen skjer. Ser dere.
Dommen har funnet sted. Tildelingen er rett for hånden. Hva er den
tildelingen?
Branham: ”De døde kommer ut av jorda. Vi kommer til å få vår
forvandling og kommer til å være borte. Og så kommer vi tilbake for å
regjere og styre i Tusen år, og sitte sammen med Ham.”
Det er hva han sa. Det er hva han sa, jeg tror det av hele mitt hjerte.
Og dette vil gjøre oss godt, for profetens Ord er et godt Ord.
§78 La oss reise oss til en avslutning.
Nådige Himmelsk Far, vi vil takke Deg igjen for din Godhet som Du
har skjenket oss i denne siste dag, Herre. Vi kan høre så mange ting
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profeten sa, og vil bestandig komme til å finne ut hvordan han sa dem
og hvorfor han sa dem. Vi ser dem i Ditt Ord, Herre. Og nå er vi klar
over, Far, som aldri før kanskje, ja jeg tror som aldri før - vi kan se
avslutningen. For det avsluttes jo egentlig. Og når vi setter disse
tingene sammen. Far ... Jo da, jeg vet det ikke er fullkomment. Herre.
Det er massevis av ting i mitt sinn som ikke er grunnfestet, slik jeg
ønsker de skulle være grunnfestet, og kanskje blir de aldri grunnfestet.
Men jeg har tatt fatt i profetens ord om at vi er fremfor Din Trone,
akkurat nå, idet jeg ser de underbare forbildene og alt han la fremfor
oss.
§79 Hjelp Ditt folk i denne stund med å komme inni et område med
hvile. Ikke bare et område med hvile, på den måten at det bare er en
god følelse og en god ånd når vi kjenner at vi kan regne med Deg,
Herre. Men Herre, ja vi tror det selv overgår det. Den kommer og den
overstiger følelsen og går utover til det området. Herre, hvor det
ytterste av Guds gjerninger har blitt gjort, nå, i våre hjerter, sinn og liv
- om vi mottar den. For at det skal bringes frem en frukt som verden
aldri har visst om, og det er frukten i Ditt Nærvær, Herre, der hvor
mange som står her aldri skal smake døden. Men de skal gå inn i
Herlighets Landet, absolutt i den samme herlighet som Du for avsted
i, og kommer igjen for å motta oss i.
§80 Far, tilgi oss våre synder denne formiddag. La det ikke være en
synder iblant oss, ikke en som ikke har omvendt seg og vil gå hele
veien med Deg, Herre, i Ditt Ord. Innvilg dette. Herre, at syke iblant
oss blir helbredet. Vi venter på det der (ser etter det), vi stoler på, åh
Gud, at det vi snakker om i denne menigheten, skal mer og mer bli til
en virkelighet av en kjærlighet og en forståelse og en hjelpsomhet, i
ethvert henseende, åh Gud, ved å sette de eldste over oss selv inntil
Din Kjærlige Ånd, gjør den gjerning som vi ønsker skal bli gjort. Nå
Fader Gud, bare bevar oss når vi drar i forskjellige retninger, og bring
oss tilbake til lørdagsmøtet og søndagsmøtet, Herre. Og måtte dagene
i mellomtiden, bli sånne som er helliget ved Ditt Nærvær, Herre; og
helliget ved Din Barmhjertighet og Nåde, åh Gud, mens vi som
helliggjorte mennesker vandrer i de timer Du har gitt oss å leve i.
Hjelp oss å telle våre dager, åh Gud, og derved fremstille oss selv for
deg på den dag, idet vi vet at være liv ikke er fulle av tre, høy og strå.
Men at det heller, åh Gud, er blitt noe gull og noen kostelige Steiner i
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hver enkelts liv her. Vi ber om denne nåden for Din ære og herlighets
skyld. I Jesu Navn. Amen.
"Ta det Navnet Jesus med deg". (Menigheten synger: "Ta det Navnet
Jesus med deg.")
Oversatt av: Bernt Eriksen. Korrigert av Petrus van der Geest.

