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JEG KJENNER DINE GJERNINGER.
FORKYNT AV BRODER VAYLE.
Søndag 6. Mars 1994.
Tale;”THINGS THAT ARE TO BE #4.”
“I Know Thy Works.”

JEG KJENNER DINE GJERNINGER.
Himmelske Fader, vi er takknemlig for Ditt Nærvær, for vi vet at Toppsteinen er her i form av
den Hellige Ånd. Det Store Ordet er her i fullkommenhet -- det er ikke en del til som skal fylles
inn. Og vi er takknemlig for det, Herre. Og vi er klar over at det er en stor frykt blant folket, for å
legge til og ta fra et Ord. Men Det skulle virkelig bringe kolossal trøst, at man vet at det er intet
behov for å ta fra, intet behov for å legge til. Det er et fullkomment Ord, og motta Det rett inn i
våre hjerter og tro Det, idet vi venter på klarhet og forståelse -- dersom vi burde få adgang
(tillatelse)) -- Og vi må vandre i et spesielt Lys, men, Herre, vi vet at vi alle har nok lys og liv til
å vandre i, selv om vi bare hadde hatt et lydbånd eller et par lydbånd, eller hva enn det var,
Herre. For dette er det mål av nåde og sannhet og kraft som er spredt videre i den siste tid (dag)).
Og vi takker Deg for det. Må Ditt Navn bli æret, Herre. Det er den store tingen som vi ønsker: Å
tilbe Deg og tjene Deg ifølge sannheten, ifølge en stadfestet profet. For at vi skal elske Deg,
Herre, ved å elske andre, og dog likevel elske Deg på en spesiell måte som langt overstiger alt
sammen, Herre, ved at vi bare er i ett med Ditt Ord og disse ting som virkelig betyr noe. Hjelp
oss i dag, så vi kan gå videre i prosessen opp til høyere platåer, større nåde, større lys, og disse
ting, Herre. At vi ikke bare kommer inn i det fordi vi ønsker det, som om vi skulle vite noe mer
enn en annen, men det er liv for oss, ja endog som David sa, og Broder Branham lærte: "Dette er
liv." Og det er ikke noe liv utenom Det. Og ingenting skal komme tilbake igjen utenom dette
Ordet som ble overlevert av apostelen Paulus - nå etter totusen år kommer Det frem til Sitt fulle
klimaks. Hjelp oss, Herre, å herliggjøre Ditt Navn, og slik blir vi tilfredsstilt og lykkelige. I Jesu
Navn, ber vi. Amen.
1. Nå, før vi går inn i budskapet, vil jeg si dette: At for mange år siden, som jeg har fortalt dere
mange ganger, så pleide jeg å be for de syke, og det var opplegget i hvert enkelt møte. Og det var
ikke noen mangel på underbare manifestasjoner/fremvisninger av den aller største grad som fant
sted og det utbredte seg i møtene - noe av det var absolutt fremragende. Og jeg tenkte denne
formiddag, når jeg ser meg tilbake - på da jeg ba for diabetikere som tærne falt av på: At de ble
fullkomment momentant helbredet. Og jeg lyver ikke for dere! Og jeg tenkte: "Ja vel, Gud har
ikke stoppet med å helbrede. Det er Lee Vayle som har stoppet med å be. "Likevel er jeg ikke
kalt til helbredelsestjenesten. Broder Branham sa helt kategorisk:
(B) "Alle er ikke kalt til å be for de syke," (Vayle) Ja han sa til og med. (B) "Kan hende du kan
profetere en gang og aldri profetere igjen."
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(V) Det var imidlertid slik i Broder Branham tjeneste, som var stadfestet, at han aldri sluttet med
å be for syke, fordi han hadde en helbredelsesgave som han skulle ta til verden.
2. Nå, jeg skal bare gjøre en forunderlig henvisning før jeg kommer tilbake til det jeg vil lese her
og gå videre, til den gangen Broder Branham sa:
(B) "Lee, du og jeg er helt like."
(V) Og jeg sa: "Broder Branham, hva mener du?”
(B) "Jo da," sa han: "Lee, jeg har en liten helbredelsesgave, og ingen vil ha den. Du har en liten
lærergave, og ingen vil ha den."
(V) Nå, kommer spørsmålet frem med en gang og man sier:
"Nå, bare et øyeblikk, jeg tenker at Broder Branham på en måte bare var vennlig mot deg, men at
han var vennlig på en måte - det var ikke hykleri, men det var ikke helt slik, fordi det fantes ikke
noen som ikke ønsket seg hans helbredelsesgave." Huhu! Det er sant men allikevel galt. Nå, tenk
med meg et øyeblikk! Broder Branham sa noe om hans helbredelsesgave. Den var hans, men han
sa....Nå, kan noen som sitter her fortelle meg det? Ikke vær sjenerte! Kan dere huske hva han sa
om den gaven? (En kommentar fra menigheten.) Ja. Hva mer enn det? (En annen kommentar.)
Huhu? ( "Den var ikke for ham.") det stemmer. Hva mer enn det? (En annen kommentar.) Huhu?
("Det var agnet på kroken.") Ja...til en viss grad.. Dere vet hva han sa?
(B) "Man må få det til å virke."
(V) Og de ville ikke betale prisen, for de var for late. Denne gaven var ikke noen gave for noen,
med mindre de fikk den til å virke. Det var deres tro (det kom an på)). Det så vi i Lima, Ohio, i
1957, da ble det 50 mirakler på 50 minutter. Og så vidt jeg vet: Så var det første gangen på 5 år
at gaven fungerte og det var siste gangen.
3. Så hvis du forkaster en eller annen sin gave på grunn av de betingelser du setter, istedenfor at
du godtar det etter betingelser det blir gitt til deg på, kommer du ikke til få tak i det. Da kommer
du ikke til å klare det. Min tjeneste er akkurat likedan med å lære. Dog ber jeg for de syke. Jeg
skal fortsette med å gjøre det, og kanskje, ved Guds nåde, til og med mer også
4. Nå, skal jeg lese fra Salme 118 før vi går i det andre, fordi dette er ikke hovedsaken. Dette er
min Bibel = disse prekene, fordi de er Guds Ord åpenbart og utvidet den ytterste og aller ytterste
forståelse. Så selv om en mann som fører krig er en dåre, så trenger han ikke gjøre feil i det. Men
jeg kan hoppe fra sted til sted etter som jeg gjør dette. (Salme 118:1-29)) *
1 Å gi takk til Herren, for Han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid.
2 Israel skal sannelig si: Hans miskunnhet varer til evig tid.
[Nå, det er på tross av den kjensgjerning: At det ikke ser slik ut.]
3 Arons hus [Dette er presteskapet nå, ser du? De som leder folket.] skal sannelig si: Hans mis
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kunnhet varer til evig tid. [Pomp det inn i dem, og forviss deg om at de får tak i det og holder
seg til det.]
4 De som frykter Herren nå, skal sannelig si: Hans miskunnhet varer til evig tid. [Nå derfor, ville
dere ikke våge å si noe, sa imot av frykt for Herren. Ville dere gjøre eller ville vi gjøre det? Ja, la
dette synke inn.]
5 I dyp nød kalte jeg på Herren. Herren svarte meg og satte meg i fritt lende.
6 Herren er på min side, [Nå normalt, må vi være på Herrens side, men straks du kommer på
Hans side, så er Han på din side. Ikke sant? Åh utvilsomt. "Ta Mitt åk på dere!" Vi er spennet
fast sammen til hverandre.]
6 Herren er på min side. Jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg?
7 Herren er for meg, Han er blant dem som hjelper meg: Derfor får jeg se ned på dem som hater
meg. [Denne mannen har en kamp.]
8 Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på mennesker.
9 Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fyrster. [Nå, går vi oppover skalaen. Nå,
går han fra fyrster til nasjoner. Ser du?]
10 Alle folkeslag omringer meg. I Herrens navn skal jeg hogge dem ned.
11 De omgir meg, ja, de omringer meg, men i Herrens navn skal jeg hogge dem ned.
5. Oh boy, denne karen høres ut som en blodig stridsmann, gjør han ikke? Nei, han er akkurat
som Jesus: "Når dere ser Meg gjøre gjerningene, er de ikke Mine gjerninger. Og hører røsten, er
de ikke Mine ord. Jeg er bare en som Gud manifesterer Seg gjennom."
6. Nå, hvis Gud er på hans side, da har man tatt nasjonene. Hvem tror du utfører drepingen? Ha!
Du tenker det som Broder Branham sa: "Tok Samson kjevebeinet til et esel, og smelte til disse
karene med bronsehjelmer?" Og det lå et gammelt kjevebein der, og dere vet hvordan et gammelt
kjevebein blir etter mange år. Vet dere hva beinskjørhet er? Ja, det var slik det så ut. Da er det
masse hull i det. Og første gang du `klinker` til en annens hjelm med det, blir den knust. Nei,
men den ble ikke knust.
7. Hvis Gud kan slå i hjel med kjevebeinet til et esel, hva kan Han da ikke gjøre med våre
kjevebein om vi er Sæd? [Broder Vayle ler med en klukkende latter.] Du kan bruke kjevebeina
og kjeften til å slå djevelen i hjel. Det er hva de har, vet du, i Kongressen. De har denne....Hva
kaller de det når de bruker kjevebeina sine og kjeften sin til å manipulere og plukke i stykker
hverandres argumenter? Trenere, motsette seg, og forhindre gjennomføringen av vedtak. Og du
kan også trenere, motsette deg, og forhindre djevelen til han drar rett tilbake dit han kom fra. Det
var det Jesus gjorde. Han kranglet ikke, diskuterte ikke. Han innrømmet til og med at djevelen
hadde rett. Og han sa: "Alle disse riker kan jeg gi Deg." Men Han ville ikke ha dem. Greit.
8. 12. De omgir meg som bier, [Åh, du mann, de summer noe veldig, de pisker opp en storm. Jeg
skal si deg de baktaler og alt mulig.] de slokner som ild i tornebusker. [Har du noen gang sett
flammene bevege seg gjennom tornene? Det er bare et puff! Og så er flammene vekk! Puff! Og
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så må du tenne en annen fyrstikk. Det er bare thoom, thoom!` ..og ild som blusser opp...blusser
opp i panna. Du kommer aldri til å få folk som lever i et bluss eller et lysskjær til å beseire Guds
folk som lever i det som gløder.] For i Herrens navn skal jeg hogge dem ned. [Den fyren her er
tøff.]
13 Hårdt støtte du i meg for at jeg skulle falle, men Herren hjalp meg.
14 Herren er min styrke og lovsang, [Syng selv en åndelig sang idet dere lager en melodi for
deres hjerter.] og han er blitt min frelse. [Legg merke til: ’Er blitt.’ Det betyr ikke at Han ikke
alltid har vært det. Han var alltid hans frelse, men på dette tidspunkt har han og Gud kommet
sammen.]
15 Det høres fryderop om frelse i de rettferdiges telt, [Greit. Hvor mye fryd har vi i syngingen?]
Herrens høyre hånd går mektig fram. [Nå husk! Han er på høyre hånd. Du ser her at alt som Gud
gjør gjennom Sin Sønn.]
16 Herrens høyre hånd opphøyer, Herrens høyre hånd gjør storverk. [Nå følg med!]
17 Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. [Jeg skal ikke forsette med å
være syk, men bli bedre, til og med en gang, og fortelle hvordan Gud gjorde det.] Nå, det er noe
i dette her. Dette her er hvor Gud handler med oss, som barn, for å få oss til å vite verdien med
karakter og Ordet i våre liv ettersom vi fører oss selv inn under tukttriset, som er Ordet.
18 Hårdt tuktet Herren [eller lærte meg] meg , men til døden overgav han meg ikke. [Jeg er til og
med så syk at jeg har depresjoner og ingen energi, men det betyr ingen ting.]
19 Lukk opp rettferdighets porter for meg! Jeg skal gå inn i dem, jeg vil prise Herren. [Dette
ligner på: `Jeg kan ikke vente helt til menighets dør åpner.` ]
20 Dette er Herrens port, de rettferdige skal gå inn i den. Nå husk! Det er bare en port hvor Han
har Sitt Navn, og vi er inne i den porten. Du vet det, for det er bare et sted hvor Han kommer til å
ha Sitt Navn, og det er i Hans Ord. Og husk! Hans Navn - Guds Navn åpenbart, er Ordet
åpenbart. Guds Navn er Ordet åpenbart. Dere er rett der inne.
9. Husk! Brudens arv, vår arv, er Hans Ord i Bruden. Når du arver Ordet, hva har du da? Det
som skaper og opprettholder. Det som instruerer og bringer oss langt, og opphøyer oss inne i
sjelen. Det er derfor Johannes kunne si: (3Joh 2)
2. Du kjære! Jeg ønsker fremfor alt at du må ha fremgang og være ved god helse, likesom din
sjel har fremgang. Og aldri har det tidligere vært et folk som har hatt så fremgangsrike sjeler som
vi er - i en rik tidsalder, som vi er. Så ok.
10. Nå, legg merke til!
21 Jeg vil prise deg fordi du svarte meg og Du er blitt min Frelser. [Legg merke til dette: ]
22. Den stein som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein. [Toppsteinen er her.
Hodesteinen er her. Salme 118, er vår.]
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23. Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne.
Nå her oppe, priser dere Gud for hva Han har gjort i det fysiske. Alle disse ting er store, men det
underfulle er at Toppsteinen kom ned i form av den Hellige Ånd med et Toppstein Budskap og
åpenbarte det for oss. Og dette er de underfulle ’ting, ‘ og folk kan simpelthen ikke forstå hvorfor
vår fryd og glede og vår undring ligger i dette. (De sier: )) "Åh heissann. Jeg har Jesus, ja. Han er
her. Ja hva med det?"
11.
Vet du, det er en ting som virkelig skremmer dagslyset ut av folk? Det er å bli tatt av
`purken` og ført for retten. Ja. Venstre og høyre hånd. Og Han sa: "Du gjorde det til og med
ikke." Fullstendig rettferdig, blir ikke tillagt (synd)). Bruden er vasket, ikke bare i Lammets
Blod, men ved vaskingen fra Vann-Ordet, og Hennes kledning har verken flekk eller rynke, og
Hun er helt herlig innvendig og utvendig. Du sier: "Jeg skulle ønske jeg var det." (V) Du er det.
Du må tro det Han sa. Du må tro det!
12. 23 Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne.
24 Dette er dagen som Herren har gjort, vi vil oss fryde oss og glede oss på den! [Og Broder
Branham siterer ikke det, men vi kommer til å finne det om vi har tid til å lese det denne
formiddag. Hvem vet?]
25 Frels nå, jeg bønnfaller Deg, Å Herre, Å Herre, jeg bønnfaller Deg, la det lykkes nå!
[Velsignelse.....Alt som følger med det. Ta av din rustning, slapp av, Abraham. Kampen er over.
Sitt ned å ta nattverd. Det er avsluttnings-timene, Melkisedek er åpenbart.]
26 Velsignet være han som kommer i Herrens navn! [Nå, Bibelen forteller oss likeledes at han
er velsignet som kommer i Herrens Navn - Den Ene som Gud har sendt. Tror du at Broder
Branham ble sendt av Gud? Det er for oss.]
Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Vi har velsignet dere fra Herrens hus. Med
andre ord: Når profeten kommer i Herrens Navn = SÅ SIER HERREN. Da vet du at dette er Den
Ene som har velsignelsen. Ikke Den Ene med forbannelsens høyre hånd, men Den med
velsignelsen. Ikke sant! Kommer. Og det første Han gjør, er at Han dømmer Sitt Eget hus, og
Han setter det i (rett)) skikk ved å gi dem Ordet. Og så sa Han: "Jada, Jeg har hevnet det for dere.
Dere er frikjent."
13. 27 Herren er Gud, han lot det bli lyst for oss. Bind høytidsofferet med rep til alterhornene!
Med andre ord: Selve pakten er bundet, bevoktet av kjeruber, voktet av Gud Selv, Ildstøtten.
Med andre ord: Den er bundet. Den er komplett. Seglene som ble tatt av er nå satt tilbake på
Bruden, og ingen vil nå komme inn i henne. Nå, jeg bruker bare dette på en figurlig måte (som et
forbilde)), du forstår. Det finnes ikke noe Skriftsted for det jeg sier. Men når du er beseglet av
den Hellige Ånd på endetiden, og Gud Selv har beseglet deg inn - slik Broder Branham talte om
lastevogna (på toget)): Seglet er på deg, og det kan ikke bli brutt før du ankommer bestemmelsesstedet. Så Seglet er der, men pass bare på hvordan du tar Det.
28. Du er min Gud, og jeg vil love deg. Min Gud, jeg vil opphøye deg! Og det dreier seg ikke
bare om lovprise, men å gjøre Ham stor, tillate Hans tjeneste til deg.
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29. Pris Herren, for Han er god, Hans miskunnhet varer til evig tid! Jeg tenkte at dette passet
veldig, veldig inn. Og det gjør det. Og du kan forstå: At straks du ser dette Budskapet, så er det
alt du kommer til å få se i dette Ordet. Dette er greit.
14. Vi holder på en stund med nr. 4 denne formiddag om "Ting Som Skal Bli." I dette budskapet
som i hvert eneste av budskapene, ser vi at Broder Branham - som i hvert eneste av budskapene enten på en direkte eller en mere rund måte, ja til og med bare i form av et hint: Peker oss hen til
et spesielt budskap fra Gud i denne time med han selv, William Branham, som var stadfestet til å
bringe det ettersom han var budbæreren for timen, slik som i Åp 10:7 * og Mal 4: 5-6. ** Ikke
sant.
*(7. Men i de dager med den syvende engelens røst, når han skal begynne å blåse i basunen, da
skal også Guds hemmelighet bli fullbyrdet, slik som Han forkynte for Sine tjenere profetene.))
**(5. Se, Jeg vil sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige.
6. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så Jeg ikke skal
komme og slå landet med bann. -K.J. Bibel ))
15. I dette særegne budskapet peker han på at dette er veldig forståelig i lys av at Noas budskap
kunne ikke virke på Moses tid, og Moses budskap kunne ikke virke på Jesu tid. Og det katolske
budskapet kunne ikke virke på Luther sin tid, heller ikke kunne Luther fungere for Wesley, heller
ikke kunne Wesley for Pinsevennene. Og nå, tro det eller ikke, Pinsevennelæren vil ikke fungere
i denne time. Særlig ettersom du ser to grupper av Pinsevenner, som begge påstår at de er riktig
døpt i vann og er fulle av den Hellige Ånd ved å tale i tunger -- ja at det derfor bekrefter dåpen.
Men likevel er den ene gruppen "Jesus-Alene," og den andre "Treenighetsfolket," og begge tror
på senregnet og likevel bekjemper de hverandre. Deres budskap er dødt i likhet med Wesleys og
Luther sin. Men vil de tro Budskapet for denne time og bevege seg videre med Det? Det er opp
til dem.
16. Nå husk! Slik som Moses var en historiker ved guddommelig åpenbaring -- og Paulus trengte
ikke være det, fordi han hadde hele det Gamle Testamentet, han trengte ikke være det --- så har
William Branham blitt historiker. Og folk vil ikke tro det. De vil motsi ham med at han gjorde en
feil. Alle ønsker Polykarp, og han sa at: Gud sa til ham at Polykarp var mere tilbøyelig til å ha
organisasjon enn det Iraneus var. Skjønt om du setter den ene opp mot den andre, så vil du utefra
ditt menneskelig (sinn)), velge Polykarp hver eneste gang, og det ville også Broder Branham ha
gjort, historikeren. Det er derfor han kunne se tilbake på hva som var i de Syv Menighetstidene,
plukke ut budbærerne og ufeilbarlig fortelle dere akkurat hvem de var, og hvordan Guds Ord
hver eneste gang beveget Seg videre.
17. Nå, på side 4, kommer Broder Branham med sitt ofte gjentatte og sin utrolige uttalelse: "Som
Jesus bar vitnesbyrd om Ordet for den time, i den epokeaktige sesongen, og fikk Ordet til å leve
for den dag," slik skjer det også til og med i denne time ved å bære vitnesbyrd om Hans Ord ved
stadfestelse og ved å få det Ordet å leve for denne spesielle sesongen, slik Han alltid har gjort, og
dette fortsetter nedover i de Syv menighetstider."
18. Nå, fra i går kveld skal jeg bare repetere fra side 4, paragraf 14. (14 a) (B) "Nå, vi vet at dette
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er frelsens dag." "Når den siste utvalgte kommer inn, vil Han komme." Og Broder Branham som
var en profet, endret på det, og han sa: "Og er blitt barneopplært."
(V) Med andre ord: Barnekåret i denne timen fortsetter loddrett inn i Oppstandelsen, og går ikke
glipp av et hjerteslag eller et øyeblikk, og deretter går den helt til Tusenårsriket.
14a (B) "Nå... denne... nå, vi vet at denne dag [ denne epokeaktige sesongen - dag.] er frelsens
dag, der Gud kaller mennesker ut fra verden, ut fra et liv av synd [Det er vantro. Ja.] til en liv av
tjeneste."
19. Nå, Broder Branham sa: "Du kan ikke tilbe Gud eller tjene Ham utenom en profet." (V) Hva
er det folket sitter igjen med som sitter der? Hva er det vi sitter igjen med som sitter her? Er vi
fult overbevist? Jeg ønsker ikke å såre noen, allikevel vil jeg slippe en bombe!
20. Nå, dere vet jeg elsker Broder Jack Bell, og jeg elsker hans folk der. Det var spesielt et veldig
ungt par som jeg ble kjent med, etter slik jeg minnes var deres navn `Martin.` Nå, nei, ikke for å
si noe nedsettende om dem. Det er bare tilfeldigvis deres navn. Hun var bare det søteste, vakreste
lille menneske, og jeg tenker hun var ca. 30 år - så ut som 16. Jeg kunne ikke tro at hun var så
ung som hun var. Hun ga den utrolige historien om hvordan hun hadde hatt de vedvarende
hodeverkene, de evinnelige hodeverkene, og hvordan hun følte seg så dårlig og visst hun ikke
kunne få noen lindring, inntil hun kom til en viss menighet hvor de ba for henne. Nå, jeg tror jeg
har gitt historien ganske korrekt til dere, men det endelige resultatet er 100 prosent. De dro forbi
menigheten. Hun sa: "Dette er det." Hun gikk inn der. Hun ble helbredet. De holdt seg i
menigheten i årevis. Han ble lederdiakonen, eller i det minste en av diakonene i menigheten. De
var der i årevis. Dyrebart elsket jeg dem. Dyrebart elsket folket dem. Men så med ett - var de
som forduftet over alle hauger! Og det neste som hendte var at de ble skilt og lever i synd.
21. Folk i Grace Gospel Church (Nådens Evangelium Menighet.)) * denne formiddag, lytt til
meg! Selg ikke din sjel. Ikke vær en hykler. Ikke vær en tosk! Foreldre, ikke hør etter barna dine.
Ektemenn, ikke hør etter hustruen din. Hustruer, ikke hør etter ektemannen din. Hustruen min
vet--fremfor Gud, jeg løfter hånden min på denne Bibelen som er åpen fremfor meg -- jeg sa:
"Hvis jeg begynner å gjøre mistak i Det, da gå din vei. Ikke hør etter." I mitt hjem kan ikke min
hustru ta tankene mine vekk. Du kan tenke at fordi hun snakker ganske mye til tider. Hun tar
ikke tankene mine vekk. Dere har vært i mitt hjem, noen av dere, når hun har snakket når det
ikke har vært hennes tur til å snakke, sa jeg: "Alisen, hold munn. Vær stille. Du har ikke noe med
denne saken." Jeg er ikke ubehagelig og hard. Jeg vil at du skal legge merke til noe. Dere skal
møte meg, og jeg skal møte dere en gang i fremtiden. Hvor mange år er det til? Jeg vet ikke. Han
(B) sa: "Et hundre år, femti, tjuefem, ti, kan hende i morra til og med."
* (Broder Jack Bells menighet i Beaumont, Texas))
(V) Det var ikke i `morra`. Det var ikke om `ti` år. Det var ikke om `femogtjue` år. Det kan gå
opp til `førti` år. Det kan gå opp til `femti` år. Men det er dette Budskapet alene som har liv. Ikke
tull med Det, fordi Det vil ikke tulle med deg. Gud er min dommer, Det vil ødelegge deg.
22. Tjene Gud....ikke uten en profet. Du kan ikke gjøre det. Men Broder Branham forkynte også
"Gjøre Gud En Tjeneste Som er Utenom Det Som Er Hans Vilje." Tror du at i Noas dager, var de
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hundre prosent hedninger bortsett fra disse åtte menneskene? Dere sier: "Ja, jo da, på sett og
vis." Det er sant `på sett og vis`. Kunne det ha vært uforstandige jomfruer der? Absolutt. Jeg vet
ikke. De kunne ha druknet hvis de var der.
23. Men jeg prøver å vise dere dette: Det er bare på en måte at dere kan vite dere gjøre Gud en
tjeneste, og det er ved Hans Ord. Det er finnes ingen annen måte. Og den tragiske tingen er siden jeg finner en pinsevenn ånd .... fordi jeg var i pinsevennene, jeg finner den endatil nå, og
den kan rive meg i stykker. Det er dette med at jeg kan fiske på grunn av en eller annen ukjent
vilje av Gud som jeg håper er der, når jeg ikke engang er på utkikk etter denne vilje av Gud som
er rett her i denne Boka, som har blitt grundig forklart for meg.
24. Nå, disse folkene her snakket om å gjøre Guds vilje -- de kvinnene, med sitt krusete hår, sine
øredobber, sine slacksbukser og alt mulig annet -- fordi de kunne tale i tunger og vrikke seg over
plattformen. Ja, jeg har sett de høyhælte oppstasa kvinnfolka gå fram og tilbake der. De er sex
lokkemat. Jeg elsker kvinner, men jeg elsker ikke de ting kvinner gjør -- mer enn dere kvinner,
som elsker menn, elsker de ting menn gjør: Kvinner har begynt å hevne seg på menn, ikke bare
`hevne,` det er det gale ordet, men `revansjere seg.` Dere vet at Bruden kommer til å være ute
herfra, og hun kommer til å få sin revansje her nede. Det som dere leser i avisene tar dere vare i
tankene, det som dere vet er sant, og dere vet at vi vil lese mellom linjene, for jeg ønsker liksom
å love meg selv at jeg skal være veldig nøye med hva jeg sier.
25. Et liv i tjeneste. Alle som prøvde å gå utenom Guds Ord ble strengt dømt, og det vil foregå
dom i denne verden ifølge Guds Ord ved En, Kristus Jesus, Som oppstod fra de døde. Og vi har
beviset på at Han er oppstått, fordi den Samme Gud som gjorde gjerningene i Ham før Han døde,
er her rett nå, i form av den Hellige Ånd, Ildstøtten, og har gjort gjerningene gjennom en profet-kalt Elias, profeten ifølge Mal 4:5-6.
26. Nå, Broder Branham sier likeledes her, ikke bare i (prekenen)) "Gjøre Gud En Tjeneste" (men)) jeg husker ikke hva den andre preken heter. Men jeg ønsker å ta dere tilbake her i
Åpenbaringens Bok, og vi skal lese veldig nøye, for at dere skal få vite mer og mer om hva vi
snakker om. I det andre kapittelet, slik som i kapittelet deretter, begynner det med: (Åp 2))
1 Skriv til engelen for menigheten i Efesus.[Han, Den Ene som står midt mellom, Dommeren
sier: ]
2 Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid... [Og i vers 8, har vi Den Samme Ene igjen: ]
9 Jeg vet om dine gjerninger og din trengsel... [I vers 12, har vi Den Ene med sverdet: ]
13 Jeg vet om dine gjerninger.. [I vers 18, har vi Den som har øyne som ildsluer, Føtter som
bronse: ]
19 Jeg vet om dine gjerninger.. [Og i det Tredje kapittelet, har vi Den Ene som har de Syv
Åndene: ]
(Åp 3))
1 Jeg vet om dine gjerninger. [ I vers 14 0g 15, har vi Den som er Amen: ]
15 Jeg vet om dine gjerninger..
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27. Nå, menigheten har alltid vært arbeidsomme, men deres arbeidsomhet har alltid dreiet seg
om å få bygge seg selv opp istedenfor tilbedelsen av Gud og sette Ham fremst. Det største
komplimenten jeg kanskje noensinne mottok i mitt liv, var fra Broder Branham da han sa:
"Lee," Han sa: "Du setter meg alltid fremst, ingen annen person. [Så nevnte han den slags folk
som var der.] har noensinne gjort det."
(V) Du kan ikke finne en preken hvor jeg snakker om at jeg selv er noe stort. Jeg har alltid pekt
på Ham og Hans profet.
28. Han sa: "Jeg vet om dine gjerninger." Vi et arbeidshus folk. Vi ønsker gjerninger. Vi ønsker
alltid å legge til ting. Men det finns folk som gjør Guds gjerninger, fordi det er ifølge Skriften.
Og dere legger merke til at de gjerningene er forbundet med ting slik som tålmodighet. Men i de
siste dager, sier Den: (Åp 3:15)) ”Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm."
(Vayle) En arrogant, uren ånd er på den siste dags menighet. Og Broder Branham sier: "Jeg er
kommet hit for å gjenløse deg fra dine døde gjerninger, din arrogante ånd, og de gjerninger som
kommer til å gå imot deg på Dommens Dag, fordi du gjør Gud en tjeneste som er utenom Hans
vilje."
29. Hva sier Den her? (Åp 3:15)) "Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm."
(V) Du er oppkastmaterie (oppkast.)). Hva drikker du vanligvis for å få deg til å kaste opp?
Halvvarmt vann. Hvis det ikke virker, da skal du sette til en liten del soda. Det vil få det til å
komme opp. Ikke varmt, ikke kaldt. Halvvarmt. Lunkent. Han sa: "Du gjør Meg kvalm."
Og jeg kan forstå det. Han sa: (Åp 3: 8)) "Jeg vet om dine gjerninger: Se, Jeg har satt foran deg
en åpnet dør."
(V) Nå, det høres bra ut. Gud åpnet døra. De vandret igjennom, men vet du hva? De vandret for
langt. De ble trøtt av å bære med seg Ordet, så de bar med seg sine trosbekjennelser og sine lærer
som var mye lettere å ta med.
30. Han sier: "Jeg vet om dine gjerninger..." Du har et navn av at du lever, men du er død:
Lutheranere, Metodister, Baptister, Presbyterianere, Pinsevenner. Ja selv det navnet dere bærer,
er ikke et levende navn. For det er ikke Guds Navn som er åpenbart gjennom Ordet.
31. Disse tingene ser vi, og Broder Branham forteller oss i denne siste time, gjennom....Nå, lytt
etter! La oss få dette helt klart for oss: Eieren, husbonden for det store jordet sa: "Jeg har en
grøde som må bli tatt vare på. [Han dro til byen i den første timen, og han sa:] Kom an, jeg gir
dere en penning (denar)) dagen. [Og han satte dem ut dit, og de gjorde det ikke raskt nok. Han
dro til byen, og han sa:] Kom an! Kom an! Gir dere en penning dagen. Kom an, bli med ut dit!
[Han fortsatte slik helt til han kom frem til selveste den siste timen, og han sa til de siste
arbeiderne:] Jeg skal gi dere en penning. Kom an, bli med ut dit!" [Jada, de som hadde arbeidet
den første delen av dagen , sa:] "Heissann! Dette er utrolig. Vi har arbeidet her i alle de 12
timene. Og du gir oss en penning. Og de har arbeidet 1 time, og så gir du dem en penning." Han
sa: "Hold munn og sitt ned. Det er mine penger. Dere tilbød dere. Dere kom. Dere gjorde det.
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Hva er det dere beklager der for? Dere inngikk en kontrakt."
32. Nå, det ligger et lite poeng i dette rett her, det er at vi vet denne ene tingen - og for meg viser
det, hør her - at når menigheten inngår en kontrakt, så må dere holde dere til den. Gud kommer
til å forlange det Han fremsatt i Sin kontrakt, og Han sa: "Dette er det dere kommer til å få."
(V) Med andre ord: Vi ser på en Gud Som helt brennsikkert dømmer etter Sitt Eget Ord og Sin
Egen norm (standard)). Som Paulus sa: (Rom 9:20-21))
20 Kan vel karet si til tingen som formet det: [Til Den Ene som formet ham.] Hvorfor gjorde du
meg slik?
21 Har ikke Gud i Sin Egen makt den muligheten, at Han av en og samme deig kan lage et kar til
ære og et annet til vanære? [Sa Han ikke i Sine Egne Ord: ]
17 Farao: Jeg har oppreist deg fra en vanlig klump med leire, vanlig menneskehet, for at Jeg
kunne vise Min makt og Min kraft, og likevel vise Min storhet eller Min godhet i miskunnhet
gjennom Moses? [Gud gjør hva Han vil.]
33. Legg merke til at rett her forsøker Broder Branham på å få orden på tingene. Folket i
Laodikea hadde ingen gjerninger! Nei. Ikke som de kunne legge frem for Gud. Lunkene,
snuskete, døde, tørre agner, ikke liv, som spiller skuespill, og har en salvelse - og som fremstiller
det som det er dåpen, og kan ikke engang gjenkjenne profeten. Han sa: "Jeg vet om dine
gjerninger." Han sier ikke engang en eneste god ting om dem. Ikke en eneste akseptabel
gjerning. Vet du hvorfor? Fordi de er utenfor Ordet, og "Forsøker å gjøre en tjeneste for Gud
som er utenom Hans vilje." Åh, den andre preken: "Forandrer Gud noen gang Sin mening om
Sitt Ord." Aldri.
34. Så dette her er hva han sier til de folka - hvorfor vet jeg at han sier til dem det? Fordi det er
hva han bestandig har sagt det til dem. Han går rett på sak, her setter jeg foten ned uten noen
snikksnakk, eller gir han hint (antyder)), eller puffer litt på. Huhu? Har dere noen gang sett en
ku-mor som har forsøkt å få opp kalven sin ved puffe på den med nesa si` ? Det forsøkte Broder
Branham hele tiden. Han kunne ikke få menigheten til å stå på sine føtter uansett hvor mye han
forsøkte. Og likevel hadde Herr Hicks....Han er død nå. Han hadde denne store visjonen om
menigheten som var helt bundet med små.... bitte små tråder rundt øynene og alt ...og det var
små dvergkarer rundt om. Og menigheten skulle reise seg med et mektig trykk, den store
menigheten skulle overta verden. Han hadde et syn om den Romersk Katolske Kirke - rike og
ødeleggelsen. Når var Guds menighet en ubevegelig gigant? Den var en kvinne! Enten var hun
jomfru eller jomfruelig (ærbar)), eller så ble hun til en sjuske. Og Pinsevennene sier: "Stort, stort,
stort, stort¸ stort. " Hvor kan du få gjerninger ut av det? Kom an! Fortell meg det! Hvor får du
gjerninger som ikke er på linje med Bibelen? Jeg skulle ønske jeg hadde tid til å få fram det jeg
vil. Vi har ikke det. Men jeg skal dekke det. Ikke vær redd for det.
35. Nå, lytt etter!
14a* (B) " Og på den dag når Gud har utgytt Sin Ånd fra det høye...."
(V) Nå: "På den dag." Nå, det er det som står som forutsetningen for det. Hvilken dag (det er
snakk om))? At det er på den dag når Gud har utgytt Sin Ånd fra det høye. På den dag.
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14a (B) "skal store tegn og undre følge

tjenesten for denne dag."

*(Paragrafer fra Branhams hefte.))
(V) Tjenesten for denne dag. Hva er Broder Branhams tjeneste? Å erklære at Han er her. Mener
du han erklærte at Han er her, og Han ikke gjør de samme gjerningene som Han gjorde for 2000
år siden. At den Samme Gud som var i ham er nå død? At Denne Ene er - når alt kommer til alt ikke oppstått for å se Ordet bli fult ut gjennomført. Det er Johannes 14: 12. * De sier: "Jo da,
men det gjelder for alle og enhver. Halleluja." Det er menigheten. Ser du? Hør! Takk Gud, vi vet
bedre.
*("12 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Han som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerninger
Jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til Min Fader." K. J. Bibel)).
36. "Tjenesten for denne dag." (V) Hva er denne dag? `Den dag` når det Ordet blir oppfylt som
kunngjør de mektige tegn og undre. "Denne dag er det Skriftstedet oppfylt." Ser du? Nå, legg
merke til at Broder Branham, egentlig ikke siterer noe Skriftsted som angår denne store dag hvor
han er involvert med sin tjeneste. Men du kan gå tilbake til Apostlenes gjerninger 2, noe vi skal
gjøre, og i det skal vi begynne å få se sannheten, og Paulus, på Pinsedagen, Peter sa: (Apgj. 2:1521))
15 For disse er ikke drukne, slik som dere mener. [Dere kunne være drukne av Ånden.] Det er jo
bare den tredje time på dagen!
16 Men dette er det som er sagt ved profeten Joel:
17 Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil Jeg utgyte av Min Ånd over alt kjød. Deres
sønner og deres døtre skal profetere. Deres unge menn skal se syner, og deres gamle menn skal
ha drømmer.
18 Selv over Mine tjenere [Huhu?] og tjenerinner vil Jeg i de dager utgyte av Min Ånd, og de
skal profetere.
(V) Dere kommer til å se to grupper av folk gjøre den samme tingen, og forskjellene på det er
som et barberblad - de to åndene ligger så nære hverandre - fordi salvelsen er hundre prosent
ekte på begge av dem, men en av dem har det feilaktige Ordet. Legg merke til hva Gud sier Han
vil gjøre på den tid:
19 Jeg skal vise under oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røkskyer.
20 Solen skal bli gjort til mørke og månen til blod, [Og så videre.]
før Herrens dag kommer, den store og bemerkelsesverdig.
21 Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens Navn, skal bli frelst.
37. Og Broder Branham sier rett her, han sa:
"Nå, vi vet at dette er frelsens dag, der Gud kaller mennesker ut fra et liv med synd til en liv med
tjeneste til et liv med frelse."
10

11
(V) Så frelse og tjeneste er det samme. Et liv
hva

med frelse er et liv med tjeneste: Det å gjør

Gud vil med Sitt Ord. Og Broder Branham sier: "Den store tjenesten, når Gud begynner å gjøre
disse tingene, går forut for den store trengselen." (V) Og vi vet derfor, hvis det finnes en stor
tjeneste, så må vi være i den dagen som er like før Oppstandelsen, Bortrykkelsen og alle disse
tingene.
38. 14a (B) "Dagen for hans tjeneste. Dette er når tidligregnet og senregnet faller sammen."
(V) Hvordan vet dere dette? Fordi dagen for hans tjeneste har bragd frem disse mektige tegn og
undre, tidligregnet og senregnet faller sammen.
39. La oss gå til noen Skriftsteder. Sakerias 10: 1
"1 Be Herren om regn [(Det er vanlig regn.] i senregnets tid [Det er innhøstningsregn.]! Så skal
Herren lage klare skyer, og gi dem regnskyll, på hvert gresstrå på marken." Nå, har dere fått et
bilde her som er fysisk og åndelig. Ser du?
Vers 40 Joel. Jeg stilte nettopp spørsmålet. Jeg kommer ikke til å bli besvart, selvfølgelig. Det
andre kapittel og vers 23: (Joel 2:23))
23 Og dere Sions barn, [Det er Bruden.] fryd og gled dere i Herren deres Gud! [Det er det Nye
Jerusalem. Ser du?] For Han har gitt dere tidligregnet/læren [Lærerregnet.] moderat, og så vil
Han komme ned til dere med tidligregnet [Dette er lærerregnet igjen.]og senregnet i den første
måned / begynnelsen.
(V) De har satt inn ordet måned etter første "og senregnet etter den første måned" (slik står det i
King James Bibel)), og det ordet måned skulle ikke stått der. For det er bare en antagelse. For
han taler om hvordan det kom ned i begynnelsen, det kom ned i den første (eller begynnelsen.
Petrus)) Med andre ord: Lærerregnet blir gitt igjen, slik Broder Branham fremla det under
Moseloven. Dette med at 5. Mosebok var loven som ble gitt for annen gang, Ordet som ble gitt
for annen gang. Og slik Bunyan * fremla det: At det (som ble gitt for annen gang)) var helt og
holdent nåde, der som den første var fordømmelse. Med andre ord: På endetiden, har ikke
lærerregnet noen fordømmelse for Bruden. [Menigheten svarer med Amener og Hallelujaer ]
Takk skal dere ha.
* (John Bunyan, 1626-88, engelsk predikant. Skrev boka Pilegrims Vandring.))
41. 2Tessalonikerne 1: 7-10*
7 men dere som lider trengsel hvil med oss. Når Herren Jesus skal bli åpenbart fra himmelen
med Sine mektige engler.
8 Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem
som ikke adlyder vår Herre Jesu evangelium. [Hvilket er det Paulinske evangelium.]
9 De skal bli straffet med evig ødeleggelse borte fra Herrens nærvær og fra Hans makts
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herlighet.
Starter rett nå. De avviste ham. Nå, avviser ham dem. Malakias 4 går tvers igjennom det. Det har

startet. Du kan ikke stoppe det. Ting som skal skje, er nå. Den Hvite Trone. Bortrykkelsen. Alt
sammen. Herliggjørelsen. Nå:
10 når Han skal komme for å bli herliggjordt i Sine hellige og beundret i alle dem som tror (for
"vårt vitnesbyrd" iblandt dere ble trodd) på den dag.
Så, det sies dere rett der, og så går du atter igjen til "hans vitnesbyrd." Hva var Paulus sitt
vitnesbyrd? Hva var hans Ord? Det ble forandret i det første århundret. (Det ble)) "En annen
Jesus, en annen ånd, et annet Ord." Og ved den tid det kommer opp hit, er alt Gud kan gjøre, å
kaste opp. Og de sier til dere: "Heissann, lytt etter, jeg vil fortelle dere: Vi taler i tunger. Det er i
Ordet. Vi vinner sjeler for Gud. Det er i Ordet. Vi har gjort alle disse tingene.."
(V) Har dere? Bibelen sier: "Glem det." "Nei da, Broder Vayle, det er ikke fornuftig."
(V) Hvem sa det var fornuftig? Det er et paradoks. Det er bestandig et paradoks.
42. Godt. Joel, slik som i det første, og legg merke til at Det sier: (Joel 2* ): "24 Treskeplassene
skal bli fulle av hvetekorn, og vinkarene skal flyte over av most og olje."
*(Bibelutgaven: Bibelen Guds Ord))
Og Den sa: (Åp. 6: 6)) "Rør ikke vinen og oljen." På ingen som helst måte. Vi er i den timen.
Joel 6? Det finnes ikke. Hvor står det? Kanskje det er Amos 6, jeg vet ikke. Hvis vi bommer på
det, så gjør det ikke noe. La meg se. Kanskje det er 3: 6. Niks, jeg bommet på den der. Ja vel, det
står her inne. Jeg skal finne det seinere. Jeg har noterte det feil. Nå, han sier her:
(B) "Dette er når det første og det siste regnet faller sammen, da skal det være store tegn og
undre der."
43. (V) Og husk! Det kommer til å være på punktet for overbevisning. Det kan ikke være som
når dere går tilbake i historien og sier: "Ja vel, i løpet av den tidsalderen så var det der. Og i
denne tidsalderen så var det der."
(V) Dere er nødt til å gå tilbake til den første tidsalderen og komme fult ut til Efeserne, der hvor
Paulus hadde stadfestelsen, og William Branham har stadfestelsen. Det finnes bare mulig på en
måte, og det er 5Mosebok 18.
Nå, han sier: 14a (B) "Og vi vet at det forutsatt at det skal skje gjentagelser, store tegn og undre,
for i mange konfesjoner blir dette avvist."
44. Nå, kom an! Lær å sette det sammen, og la ikke ditt sinn gå i noen annen retning enn det som
det er tiltenkt å gjøre: forseglet inn ved den Allmektige Guds sement og spikret fast med Guds
spikre. Hva taler denne mannen om? Han taler om hans egen tjeneste! Stemmer det?
(Folk svarer: Det stemmer.) Takk skal dere ha. Hva betyr det da? Han sa: (B) "Menigheten vil
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ikke ha Det. De avviser det ved tiden for tidlig og senregnet."
(V) Og senregnet som Broder Branham sa: (B) "Dere har sett Guds Ord fremvist i kraft, men

dere har ikke sett Det manifestert i åpenbaring."
(V) Og det fant til fullkommenhet sted under det Syvende Segl, idet det ble bevist hver eneste
gang at profeten holdt takten med Gud og fra Gud med SÅ SIER HERREN.
Som er den mektige manifestasjonen til 5Mosebok 18, hvor Abraham befant seg fremfor teltet
og Gud var med ham og Sara i teltet, da hun lo innvendig og løy. Åh, gutt! Hun ble rystet. En
dag kommer Bruden til å bli rystet ned også. Bibelen sier: "Alt kommer til å bli rystet ned." Det
kommer til å bli rystet ned. Det er bare en ting som ikke kan bli rystet ned: (1Pet 1:25)) "Herrens
Ord varer til evig tid." Ja.
45. (B) "De store konfeksjonene avviste det."
(V) Hva avviste de? De avviste Joh. 14:12. Joh. 14:12:
12 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerninger Jeg
gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til Min Fader.
(V) De sa: "Ha! Ha! Der har vi det, omfattende store gjerninger. Underbart! Omfattende hele
menigheten gjør det."
(V) Det er én mann som gjør det. Du sier: "Nåvel, jeg tror bare ikke det."
(V) Så tro det ikke da. Hvem sier? Hvem sier du må tro det? Profeten erklærte det. Så disse
spirrevipp pinsevennene kommer bakom, og de snakker om alle sine tegn og undre og sier: "Følg
meg. Følg meg."
Dere burde dra opp til Edmonton og finne den (personen)). Du kommer til å le til det gjør vondt.
Edmonton er et stort sted om man skal more seg. Stakkars gode Terry * Jeg synes synd på ham.
Ber for ham hver dag. Det er et stort sted. Det er der `du-vet-hvem` kom fra.
46. 14b (B) "Men jeg er veldig takknemlig for disse åpne dørene som jeg har hatt å gå til, og den
inspirasjonen det har gitt til unge menn som deres pastor her, det som fikk dem til....
(V) Med andre ord: Det har ledet dem til å følge opp der Gud vil ha dem på grunn av
stadfestelse, som ikke kan bli forkastet. Hvor mange var der? Spør ikke meg.
(B) "..ettersom jeg begynner å bli gammel, og jeg vet at mine dager er talte. Og jeg vet nå at
disse unge menn kan ta dette budskapet og feie det videre inntil Herrens komme, hvis Han ikke
kommer i min generasjon."
(V) "Feie det videre." Hva betyr det å feie noe? Å skyve. Og vet du hva? Når du skyver noe, hvis
du er en som feier rent, så vil du ikke etterlate så mye som en liten bit bak deg, og skyve det
under teppe. Og du vil ikke si: "Jeg lurer på om jeg kan få mer støv opp i den haugen." Åh, da vil
du bare være så altfor lykkelig over å feie rent, ikke sant? Ikke legg til et Ord, og ikke ta bort et
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Ord! De kommer til å feie rent. De kommer til å feie det videre. Akkurat som dette å feie opp
kornet, og feie opp agnene, og gjøre laden ren. Åh, de kommer til å feie rent, greit - om de står
med Ordet.

47. 14b (B) "Hvis Han ikke kommer i min generasjon..... For jeg håper å få se Ham. Jeg ser
daglig etter Ham, og våker, og holder meg selv rede for den timen." Som Bibelen sa: "Våk og be.
Dere vet ikke hvilken time deres Herre kommer." Nå, han sier:
(B) "Hvis Han ikke kommer i min generasjon."
(V) Vet dere hva? Jeg er i Broder Branhams generasjon. Jeg er bare fem år yngre. Så hvem vet?
{Slutt på 1 side av kassetten.}
48. I paragraf 15: 15a (B) "Nå, la oss tale til Forfatteren før vi leser Hans Bok, mens vi bøyer
vårt hode. Himmelske Far, vi er takknemlig til Deg over å få være i live i kveld, [Det dreier seg
om å leve eller dø, synke eller svømme.] eller over å få komme tilbake til denne store byen
[Her snakker han om Los Angeles, for denne byen her var ikke denne store byen.], som ligger
her med et panorama av fjell omkring. Og når vi ser oppover, [Jeg elsker Broder Branhams
poetiske sans for skjønnhet.] ser vi snøen med appelsinblomstene i blomstring på samme tid.
Hvilken storslått jord Du har gitt oss å leve på. Og hvor vi ser at menneskene har grepet
forstyrrende inn, [Det er skapningen… ] og som det har tedd seg i denne verden. [Det er dette
fysiske.] Det gjør oss skamfulle over oss selv, Far. Vi er her i kveld for å forsøke å gjøre bruk av
vår innsats, for å forsøke å gi menneske en anledning til å se denne store tingen som Gud har
gjort."
(V) Hva er denne tingen som Gud har gjort? Denne dag. Han bringer en profeten på scenen. En
mann lik Moses--en mann lik Paulus. Å få se selveste Himmelens Gud som har kommet ned og
står på denne jord, slik Han bestandig gjorde, og erklære Seg Selv for menneskeheten. Stå rett
der og bevise det. Kan du tenke deg noe større enn det? Huhu?
49. Jeg vil fortelle dere noe. La meg være ærlige med dere. Jeg var en pinsevenn i mange år. Jeg
var ikke noe spesielt glad for de tingene. Jeg gikk gjennom det, men jeg tenkte: "Ja vel, om dette
bare fører en videre, halleluja!" Jeg var av den gamle holdningen. Jeg tenkte som pinsevennene:
"Om det bare var en fryderopende ånd tilstede i kveld, og vi kjente Guds herlighet. Er alt vi må
gjøre bare å komme å rope i fryd det samme gode ropet, og vri og vrikke det samme gode vrikk,
og hoppe det samme gode hopp," og, åh..... Rose (Oden), du ler. Du var fanget i de greiene, du
også. Gratulerer, du kom ut. Ja, jeg har kommet til denne konklusjonen: Jeg vet ikke om jeg kan
vise til et fenomen eller en opplevelse som jeg i realiteten kan gi Gud æren for (der)). Det kunne
ha vært djevelen alt sammen. Nå, det vil ryste deg. "Men Broder Vayle...." Bare `Broder/Søster`
deg selv. Jeg er ærlig. Hvor mye av Gud var det i ditt åndelige froske hopp der, Lioyde? Åh, det
var moro, var det ikke? Åh, ja. Stort å bli kvitt hemninger.
50.
Vi kan ha pokerspill og fest på lokalet og bli kvitt hemningene. Du kan gå videre, danse
med en annens kone og gå inn i nattklubben hvor du får utlevert nøkler til visse rom. Jeg er stygg
nå, er jeg ikke? Nei, jeg er ikke. Nei, jeg er ikke. Ikke snakk til meg. Jeg vet alt om pinsevennene
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og de mørke bønnerommene og alt det andre. Og min hustru vil fortelle dere om når en ble
sinnssyk, fordi hun levde som hustru med den mannen hun var gift med og en annen mann på
samme tid. Og de sa: "Det er i orden." Og det kom til henne. Hun ble radikalt og voldelig
sinnssyk. Kom an, Alisen! Hvor er du hen? Jeg vil få henne opp og bevitne det. Og hun satt på
undergrunnsbanen da de forsøkte å roe henne ned, hennes store svarte hår stod bakover. Hun
begynte å

tale i tunger: "Whoof, whoof." Og snart begynte vannet å skvette, og alt mulig, og hun kjørte på
som en rakett.
51. Du kan ikke.....til og med Menninger sa, Dr. Menninger, en av de fineste psykologene i
verden sa: "Du kan ikke ha synd som leker seg med (som jatter med)) nervetrådene dine og være
bra." Hvordan kan du få hvile når du er i synd? Huhu? Hvordan kan du nyte Guds Ord og være
en Kristen om du graver en grøft som en annen skal falle i, eller fører fristelse i en eller annens
vei?
52. Jeg løfter lokket av denne formiddag på en behagelig måte. Jeg kommer til å fortelle dere
sannheten. Får du noen til å snuble? Vet du hva du gjør? Jeg skal si det til deg: Du kommer til å
dø for det. Du vil dø for det. Ettersom det er en Gud i himmelen, skal du betale en pris. Det er
rett. Jeg kjenner folk. Jeg vet hva som foregår. Jeg har vært i menigheter i mange år. Jeg er ikke
syttini og et halvt år for ingenting. Jeg håper i det minste ikke det. (Greit).
53.
15b (B) "Hvilken storslått jord .......den har blitt forstyrret, det gjør oss skamfulle over oss
selv, Far. [Det er dette som er vår dag.] Vi er her i kveld for å forsøke å gjøre bruk av vår innsats,
for å forsøke å gi menneske en anledning til å se denne store tingen som Gud har gjort, og til å
vite at det er noe større rett der hinsides." Lytt! Denne store tingen… Rett der står det bilde, og
alt som det medfører. Det er bare Gud som vil fri (beile)) for å få vårt behag, for å kunne føre oss
inn i Hans kamre! Man snakker om en rik mann som går til den vakreste jenta i byen, og sier:
"Hør, venn min, kanskje du liker den karen der borte, men jeg er den karen som virkelig kan ta
meg av deg."
54. Slik var det med Elieser. Han sa: "Jeg er her for min mesters sønn, og jeg ønsker at en jente
som deg skal gifte seg med ham. Og jeg ønsker å si deg: Han har en rikdom så stor at du ikke
kan tenke deg det. Og snakker man om en mann som virkelig har. Så er han den. Han er en
underbar, underbar gutt. Han er ikke bare en vidunderlig, rik ungdom, men han er en
vidunderlig, vidunderlig ung mann. Han er sin mors og sin fars øyenstein. Og jeg ønsker å si
deg: Han vil ikke gå feil." Og han begynte å punge ut med smykkene. Og vet du hva? Hun var
ikke en tåpelig nattklubbvertinne. Nei, hun tenkte: "Nå, bare et øyeblikk. Om denne karen er alt
det han sier, og dette er beviset på at han har økonomien og alle de tingene her. Han har et bevis
- åh du store tid, hvordan vil det bli å bli hans brud?" Og der har du det. Der har du det. Det er
som en forlovelsesring. Jeg har kommet ned for å sette en ring på din finger, og jeg beviser at Jeg
har ringen: Så sier Herren. Og ringen er et signet, et segl. Cheew! Gud beseglet oss inn med Sin
Egen Ring = Ånden til den Levende Gud.
55. Nå, han sier her: 15b (B) "Vi er her i kveld for å forsøke å gjøre bruk av vår innsats, for å
forsøke å gi menneske en anledning til å se denne store tingen som Gud har gjort, og til å vite at
det er noe større rett der hinsides."
15

16
(V) Han forkynte det nettopp i Yuma * Forholdene ved Bortrykkelsen. Han forteller
dere rett her. Jeg gjetter ikke. Han forteller det dere til dere når vi kommer til det.
15b (B) "Måtte vi få se hen til det i kveld, Far, mens vi vender oss til Ditt Ord, og leser Det. Vi
kan lese det, Far, men la den Hellige Ånd åpenbare Det for oss gjennom åpenbaringen, "

(V) Hvilken åpenbaring? Hans ....den Gud ga ham, som med Paulus.
15b (B) "... for vi be om det i Jesu Navn, amen."
*(Bortrykkelsestalen i Yuma, Arizona, 04.12. 1965.))
Nå, dere legger merke til at Broder Branham her anvender tanken til Paulus. Akkurat som Paulus
var Gud undergitt for at Han skulle bringe en åpenbaring, var William Branham det. Ingen
forskjell. Husk Broder Branham sa til meg - det står rett der på lydbåndet: "Ser du, Lee, vi har
ikke hatt den Ildstøtten som var på Moses, siden Paulus tid, for 2 tusen år siden og helt til nå."
(V) Han plasserte seg selv med Moses og med Paulus, og nå, fikk det til å bli 3. Og du kan si og
gjøre hva du vil. Han vil møte deg ved den Hvite Trone. Jeg vil møte deg ved den Hvite Trone.
Og vi vil finne det ut.
56. "Nåvel, kanskje det ikke er noen Hvite Trone. Er det en kjensgjerning? Hvordan kan du
bevise det?" Dette beviser at det er det. Ikke innlat deg på noe toskeskap, broder/søster. Det er
for seint på dagen. Bring dere selv sammen, deres familier og alle de andre, og tjen Gud. Jeg
skulle ønske ovenfor Gud, at jeg hadde denne muligheten da jeg var på deres alder, med min
familie som jeg har. Lytte til meg som bringer dere det rene, u-besudlede Guds Ord fra en profet,
idet jeg går frem og tilbake gjennom Det og vever en helhet ut av Det. Og viser dere at hvert
enkelt punkt er i overensstemmelse med alt han noen gang sa. Han forandrer aldri sine tanker.
57. 17a (B) "Nå, la oss vende oss til Johannes 4, det 14. Kapittel. Et meget velkjent Skriftsted
som vi ønsker å lese i kveld for å trekk ut av dette en sammenheng (en tekst)), om Herren vil.
Nesten alle… " (V) Nå lytt! Åh dere, snakk om hvilken muskedunder. Dere, snakk om hvilken
kanon som gikk av. Og de visste ikke engang at den gikk av. Og kvinnene med sitt korte hår og
sitt floozy opp, "Hee, hee, hee," representerer menighet til djevelen.
58. Husk, synet Broder Branham hadde om den Syvende Menighetstid, menigheten av verden?
Hun hadde en hula skjorte på som var laget av skittent papir. Hun hadde ikke engang råd to å ha
en anstendig hula skjorte, men hun viste frem hennes vulgære kroppsdeler, mens hun full av
stolthet gigget og danset, og blottet seg selv. "Er rik, jeg har overflod av eiendeler og mangler
ingen ting." Halleluja." "Vi taler i tunger." "Vi får disse djevlene kastet ut." "Vi har dette og vi
har det." Judas gjorde likedan. .
59. Judas sitt navn ble fjernet fra Livets Bok. Vet du hvorfor han hadde hatt sitt navn i Livets
Bok? Fordi Israel bestod av 12 forskjellige stammer, og der ble en stamme delt i to, for å gjøre to
ut av den, og Aron skilte seg fra det. Men der var 12. Hver av dem hadde sin slekts-avstamming,
men hele Israel, er ikke Israel. Men navnene er der inne. Det navnet ble fjernet. Er ditt navn i en
menighets bok istedenfor Himmelens Bok? Jeg vil ikke argumentere det punktet. Jeg vil la det
punktet bero.
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60. Nå, han sier: (B) "...Det ser ut for at den mange ganger blir brukt i begravelsesgudstjenester." (V) California, Jeg forkynner din begravelsesgudstjeneste. Hva som er lys for en
er død for en annen. Det er et gammelt ordtak som sier, "En manns kjøtt, er en annen manns
gift.." Venstre hånd, høyre hånd; Venstre hånd, høyre hånd; Venstre hånd, venstre hånd. Kom til
Meg, vik fra Meg; kom til Meg, vik fra Meg. Men du er nødt til komme ved Ham. Huhu! Åh, ja.

Åh, ja. Ja. De kommer alle sammen til å vandre ved profeten, William Branham, likeledes.
Halleluja! Jeg like det. Det bringer det ned til mitt format.
61. (B) "Hvis det noen gang var en tid hvor jeg ville ha forkynt en begravelsesgudstjeneste, så
måtte det ha vært til denne verden." (V) Han forkynte den: "Jeg Anklager Denne Generasjon."* I
1956, [sa han]: "Jeg ber ikke lenger for Amerika. Hun er helt ferdig." 1956: "Det skal komme en
pave fra Amerika."
(V) Det er best du tror det er anti Krist. Du trenger ikke tro det. Jeg tror det - utfra kapittel 13.
Jeg sier ikke Lee Vayle har rett. Det er bare min forståelse av det. Jeg tror virkelig en pave skal
komme fra Amerika. Vil det bli Biskop Wahl?* Fant noen ut hans navn var W-h-a-l? Eller W-al-l? W-h-a-l er Tysk, er det ikke det? Det høres ganske bra ut -W-h-a-l, fordi "Menneskeansiktet"
var i Tyskland under Luther. Huh? Ja...ja.
*(Navnet ble misforstått og det ble senere oppdaget at han skulle hete: `Law.` Kardinal Bernard
Law fra Boston)
62. 17b (B) "Hvis det noen gang hadde vært en tid hvor jeg ville ha forkynt en
begravelsesgudstjeneste, så måtte det ha vært til denne verden."
(V) Han gjorde det. (B) "La...." (V) Nå derfor, hvorfor sier han det? (B) "La den dø, og bli født
på ny."
(V) Nå du, si meg: Hva skal dø og bli født på ny? Han bare talte om det her oppe: (B) "Åh,
Herre, denne skjønne jorden vår....."
(V) Menigheten er renset. Israel renset. Jorden er renset. Ikke himlene på denne time. Det kom
senere når de fløy avsted. Kunne ikke gjemme seg. Hadde ikke noe sted å dra til. Den kunne ikke
bli befolket. Oppløs den til damp og bring det tilbake på ny.. Nå: "La det dø og bli født på ny."
Nå iaktta nøye: Ikke smartheten. Åh, men hvor dyktige dette er gjort! Joh. 14: 1-7. Ser du?
63. Nå, "La jorden bli født på ny." Og William Branham har en del i det ved Budskap han
bringer, fordi 2 Peter akkurat som 1 Peter henviser tydelig til Herrens Annet Komme, og alt som
følger med Det, slik også de to Bøkene av 1Tessalonikerne gjør, og så videre. I 2Pet 3: 10:
2Pet 3:10-11.
10 Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og
himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den,
skal brenne opp.
11 Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt,
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(V) Ja vel, men hvordan i all verden vet jeg det, med mindre det er en eller annen som kan
bevise ovenfor meg hva som det er meningen jeg skal være? Og Broder Branham kom tilbake og
sa: "Nå, Seglene er åpnet, hver eneste ting er der for å plassere deg i Bortrykkelsen." "Jammen,
den-og-den sa det-og-det." Jeg bryr meg ikke om hva noen andre sa. Broder Branham sa: "Det er
alt sammen i lydbåndene" for å plassere oss i Bortrykkelsen."

(V) Sa han det eller ikke? Så hvorfor bryr du deg om noe annet? Bare lev gode Kristne liv. Du
vet hva det betyr? Fred nedi dalen. Fred oppå fjellets topp. Fred ned på sletta Det er det samme
hvor du er. Vær vel til mote. Vær trygg og ha det bra. "Alt er vel med min sjel."
2Pet 3:12-13. 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal
himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann.
13 Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.
Født på ny. Vi kom ut fra støvet. Vi er født på ny. Det finnes to slag av `født på ny. På den måten
som Jesus ble avlet mer enn en gang: Avlet av Faderen. Han kom frem som det Lyset, og alt Han
var, var en del av Gud. Ikke noe problem. Alle snubler ved det. Hva er å snuble? De går rundt og
sier: "Jeg er en del av Gud. Jeg er en del av Gud." Ah, kom an! Dette er den mest latterlige
tingen jeg noen gang har hørt. Du påstår det, men så kan du ikke se at profeten sa: "Ja vel, da er
det to guder, fordi det er to personer."
(Broder Vayle, begynner å se på hva profeten sier, deretter går han fort innpå den måten som
folk konstant og feilaktig tolker hva han har sagt.)
La oss ha en liten test et lite øyeblikk. Åh, Jeg vil ikke det. Jeg vil ikke. Jeg vil ikke gjøre det.
Ser du? Greit nok.
65. 17b (B) "La den dø, og bli født på ny."
(V) Husk! Broder Branham sa: "Intet utenom dette Budskapet vil komme til liv."
(V) Og husk! Dette Budskapet, som det var med Moses, brakte en dødsplage. Broder Branham
sa: "Dødsplagen i denne time er den annen død."
(V) Og han tok det fra Malakias 4. Stemmer det? Han sa: "Vi er den Hvite Trone fordi..." Han
sa: "Se, denne ilden levner dem ikke rot eller gren."
(V) Derfor hvordan kan du si at det er et evig helvete? Nettopp de folkene som roper `evig
helvete` for å forsøke å skremme noen inn i himmelen er løgnere, fordi det ikke er noe evig
helvete. Og de som tror det har et problem.
66. Grei nok. Her er hva han leser (Joh 14:1.) 17c (B) "1 La ikke deres hjerte forferdes! Dere
tror på Gud *
*Broder Lee kommenter her og videre Profetens Hefte ’Ting som skal være’ fra 05.12.65. [Legg
merke til at han plasserer det i fortiden. Dere sa dere gjorde det, dere trodde på Gud.] tro også på
Meg!"
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(V) Dersom dere kan tro på Gud, så er det soleklart, dere kan tro på Meg. Fortell Meg hva
Gud gjorde som Jeg ikke gjør. Ser du? Snakk om skapelsen. Ingen benekter den. Der er den. Nå,
hva slags Gud var det som gjorde skapelsen? Jo da, en Gud som har et mangfold. Åh, det er
veldig sant. Men Han er også litt av en Person å arbeide sammen med, fordi himmelen er pen i
dag, innsjøen er rolig. Dagen deretter blir Galilea revet opp av en storm, og tuve folk døde. Hva
slags

Gud er det? Som fjerner den som tjener til livets opphold. Som fjerner ektemannen. Som fjerner
faren og etterlater dem hjelpeløse. Ja, si meg: Hva slags Gud er han? Han sa bare: "Du kjenner
Gud ved naturen." Jeg kan ikke se at du ikke gjør det.
67. "Tro på Meg." Hvor feiler Jeg med å gjøre det som dere forventet at Gud skulle gjøre?
Joh. 14:2-7 2 I Min Faders rike er det mange palasser. Var det ikke slik, da hadde Jeg sagt dere
det. For Jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.
3 Og når Jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil Jeg komme igjen og skal ta dere
til Meg, for at også dere skal være der Jeg er.
4 Dere vet hvor Jeg går, og dere kjenner veien.
5 Tomas sier til Ham: Herre, vi vet ikke hvor Du går hen, hvordan kan vi da vite veien?
6 Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg.
7 Hadde dere kjent Meg, så hadde dere også kjent Min Fader. Og fra nå av kjenner dere Ham og
har sett Ham.
Åh, boy. Og Broder Branham sa....Hva sa han? "Dere ser på meg. Gjør dere ikke?" Det får folk
til å fryse, gjør det ikke? Det skiller menn fra gutter, troende fra vantroende, huh? "Åh, du gjør
ham til Gud. Gjør ham til Gud. Huh, huh, huh! (Her etteraper han en kritisk holdning om hva de
tror at vi tror, idet han peker bort mot bildet.) "Åh, du selvrettferdige, indignerte, oppblåste
padde, du." Du vet ikke hvor du tar det fra, og hva du skal frem til. Du bare tenker at du gjør det.
68.
Han sa: 17b (B) "Måtte Herren legge Sin velsignelse til Sitt Ord, og vi ønsker å henvise
til Det igjen i sin tid etter hvert som tiden går, mens vi taler en liten lekse for menigheten."
18 (B) "I går kveld var jeg i Yuma, Arizona, hvor mitt hjem er nå...
[Dette er i Arizona, men han bor ikke i Yuma. Han bor i Tucson.]
Da jeg var her sist, bodde jeg i Jeffersonville, Indiana. Og nå, har jeg vært i Arizona på grunn av
en visjon som sendte meg dit for noen få år siden.
[Og husk! Det er ufeilbarlig.] Og vi er bosatt der nå. Jeg har ikke noen menighet der. Broder
Green, vår Broder her sammen med oss, har opprettet et tabernakel. Der hadde en av
menighetene til Guds Forsamlinger * og Sentrum Forsamling ** slått seg sammen. Og jeg tror
de alle gikk sammen med Broder Brock og med Broder Gilmore. Og de etterlot seg, helt tomt,
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dette menighetslokalet, og Broder Pearry Green fra Texas, som er en medarbeider for
oss, flyttet inn overtok stedet. Vi er glad over å få vite at Broder Green har åpnet denne
menigheten igjen, som var stengt."
*(På engelsk: Assemblies of Gud)) **(Downtown Assemblies, 2 pinsemenigheter .))
19 (B) "Og i går kveld talte jeg i Yuma for de Kristne Forretningsmennene, * jeg talte over
temaet "Bortrykkelsen." Nå, kunne det ha vært et underlig tema å tale over på en bankett, men
om

trent alle der var Kristne. Og det er slik det er på disse kampanjene, slik som denne her eller i en
menighet. Hver eneste hånd ville bli løftet opp. Du er en Kristen."
(V) Nå, spørsmålet er: Hvilket slag? Treenigheten?* Enhets Troen?*
To-hets Troen?* De vet ikke hva vi taler om. Ser du, Kristen betyr simpelthen: Messias, du tror
på Messias. Med andre ord: Du tror på en utfrielse.
(B) "Og derfor er vi Kristne, jeg tenkte vi på en måte burde bli underrettet på forhånd."
*(Menigheter, med forskjellig tro på Guddommen.))
[Nå, han sier til oss: ]
(B) "Dersom vi er Kristne, burde vi bli underrettet på forhånd. Vi må ikke bare gjette oss til det.
Vi blir underrettet om hva vårt bestemmelsessted skal bli. [Nå, han sier han:] Dersom du er en
Kristen, så si meg, hvorfor er du en Kristen? Hva håper du å få ut av det?"
(V) Nå, du kan ikke bare sette inn og inn noe hele tiden. Du vil da bruke opp alle dine resurser,
og få intet tilbake igjen. Du kan da dø av sult selv om du er en multemillionær, dersom du ikke
kan få ut pengene dine.
69. Nå, du er en Kristen, du setter inn noe. Det er en innsetting. Gud setter inn en innsetting inn i
deg. Hva får Gud ut av oss? Hva får vi ut av Ham? Stemmer det? Det er en forretningsavtale. Det
er en pakt. Det er en ed. Du gjør dette. Jeg skal gjøre det. Jeg skal gjøre dette, du gjør det.
Stemmer det? Han sa: "Hva er det som kommer? Hva forventer du å få? Skulle du ikke vite det?"
70. (B) "Vi må ikke bare gjette på det; vi blir underrettet om hva vårt bestemmelsessted."
(V) Med andre ord: Broder Branham forteller dere om hans tjeneste. Han er her for å stadfeste
Bruden. Han er her for å si til den Kristne. Han er her for å si: "Lytt, jeg sier deg: "Regn med det,
hvil i det, hvis Gud bød meg å gå avsted og reise opp Abraham Lincoln, på tross av det faktum at
det står ingenting nevnt i Skriften om en oppstandelse, vil jeg gå ned og reise han opp!" "Åh, du
og du! Jo da, det er fordi han bløffer, ser du. Og det var ingen som ville be han om å gjøre det."
71. Hva med den Kristi Menighet* mannen som bløffet ham i Detroit? Han hadde skrevet alle de
sykdommene på en papirlapp. Og han sa:
(B) "Leste du ikke papirlappen?" Og Broder Branham sa: (B) "Ikke noe i veien med deg."! "Ja
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vel," svarte han: "Leste du papirlappen ?" (Branham sa) Han sa: "Min herre, jeg behøvde
ikke det." Han sa: 6"Du kunne ha vært her med alle sykdommene du sier, og bare trodd Gud, og
Han kunne ha helbredet deg."
*(Et menighetssamfunn som heter Church of Christ = Kristi Menighet.))
Og han sa....Bro Branham sa...Jeg har glemt hva han sa. Og den karen sa: "Åh, det er hvordan
han gjør det." (Branham sa:) "Hva sa du? Alle sykdommene på den papirlappen er på deg."
(V) Og de var det. Og han skrek: "Ta dem vekk fra meg!" Han omvende seg for sent. Broder

Branham svarte: "Jeg la dem ikke på deg." Kunne en mann legge noe på.....Du snakker om en
toskete heks--voodoo tullball! Han kan gjøre alt som djevelen kan gjøre. Ikke vær engstelig
for...Bare forbli under "Tegnet". Broder Branham sa: "Hold Tegnet over dette stadfestende Ord."
Ser du?
72. Nå, Broder Branham vet at han kan fortelle deg. Du behøver ikke be til Gud selv. Du
behøver ikke å fast og be. Du behøver ikke gå til noen. Du sitter rett der hvor du kan få svaret
ditt. Han sa: (B) "Vi har svaret mot djevelen. Ikke noe problem."
(V) Ser dere?
73. Du ser, når du leser dette ifølge de lover som jeg vet er her-- for de er her: Alpha og Omega,
stadfestelse, ham selv, hans tjeneste, hva den dreier seg om-- da kan du vite hva han sier her. Og
ikke bare lese dette rent overfladisk (tilfeldig)) og si: "Fint, fint, fint. Fint, fint, fint. Godt, godt,
godt. Godt, godt… Hva? Åh, åh-h-h... Stopp der."
(V) Nei. Nei, ikke noe problem. Han kommer ikke til å endre Sin stil.
74. Du vet, de påstod at Hebreernes Bok ikke var skrevet av Paulus, fordi stilen var blitt endret.
Den var skrevet av Paulus, og stilen måtte bli endret, fordi den er til Hebreerne. William
Branham måtte ikke endre sin stil, han talte til den siste Menighetstid. Den som bestod av
herlighet og håp fra Den Ene som kom tilsyne, inntil ødeleggelsen som kom senere, for til og
med ugresset blir bundet. Det stemmer. De går rett inn i en forening på dette Budskapet, og laden
blir gjort ren og Bruden ført sammen inntil agnene er spredt. Halleluja! Bruden går opp. "Jeg
ønsker å være med i den mengden (Når de hellige marsjerer hjem))"*
*("I want to be in that number when the saints go marching in." Kjent sang.))
75.
20 (B) "Og derfor, ønsker jeg å tale om det i kveld. . Og emnet skal være: `Ting som skal
bli. [Ser dere? Utefra `det som er.`] Og nå, jeg talte i går om "Bortrykkelsen," derfor ønsker jeg i
kveld," [Han plasserer de to sammen.] … ønsker jeg i kveld å tale om dette emnet, slik at jeg kan
knytte det sammen med budskapet i går kveld. Nå, det skal bli en Bortrykkelse. Vi vet det. Det
kommer til å skje i fremtiden."
(V) Ting som skal skje. Du ser på de nå, eller kan bare glemme det. Disse som ser på Guds Lam
og forkaster Ham--glem det. De Nikodemuser som sa: "Vi vet denne man må være av Gud, fordi
Han kan ikke gjøre de gjerningene uten at Gud er med Ham." Han har tak det. Josef fra
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Arimatea, Sakkeus kom ned. De skriftlærde og Fariseerne (sa)): "Jada, vi vet hvor Moses kom
fra. Hvem er denne raringen forresten?" Den andre karen sier: "Ransak Skriftene." Han sa: "Det
har aldri kommet noen profet fra Galilea." Og allikevel ble spedbarna drept for en tid siden, fordi
Kristus ble født i Betlehem. Hvorfor sporet de det ikke opp? De overså historien! I dag var Bro
Branham Guds historiker, og de overså historien som Broder Branham bringer frem. Skal du
fortelle meg, at de ikke vil komme til å betale prisen for det? Huhu? Åh, broder, kom an!
Elsker du ikke Herren? Er ikke disse Budskapene fantastiske? Du bare leser dem og de springer
ut som stjerneskudd fra de Syv Segl, det Romerske fyrverkeri.*

*(Det ligner på en lysestake, og det er et fyrverkeri som består av et rør som sender ut en skur
med lysgnister/STJERNESKUDD, som blir etterfulgt av ildkuler. ////Sitat fra Websters ordbok.))
76. 21a (B) "Nå, Jesus taler her om hvordan Han har gått i forveien for å berede for oss et sted.
La ikke deres hjerte forferdes!
[Det er det samme for oss i dag, ser du.] Nå snakket Han til Jødene. Han sa: Dere... dere... Nå,
dere trodde på Gud."
(V) Derfor, hvis dere trodde på Gud, så er det ingen grunn til at dere ikke skal tro på meg.
William Branham kunne si: "Du tror på Paulus, gjør du ikke? Vis meg hvor Paulus ble stadfestet
mer enn meg." Paulus ble stadfestet. Han gjorde krav på det. Jeg har vist deg Skriftstedet for det.
Du vet hvor Skriftstedet er. Romerne 15 er et sted. Jeg har min Bibelordbok (min Konkordans)).
Min hukommelse er ikke så god. Jeg trenger ikke bekymre meg over min hukommelse. Jeg har
en Bibelordbok. Min hustru bekymrer seg over hennes. Hun har ikke en Bibelordbok! Ikke noe
problem. Jeg har en Bibelordbok. Jeg kan se etter hvor det står.
21b (B) "tro på Meg. Slik som dere har trodd på Gud, tro på Meg, for Jeg er Guds Sønn."
(V) Som du har trodd på Paulus, som var en stadfestet profet, tro på meg nå, fordi jeg en
stadfestet profet. Åh, broder, den falt for døve ører. Nå:
21b (B) "Med andre ord: Jeg og Min Fader et ett."
(V) Med andre ord: Den samme Ildstøtten som brakte Ordet til Paulus, er her for å åpenbarer
Det.
77.
Du sier: "Broder Vayle, du fordreier så visst dette." Nei, jeg gjør ikke. Jeg bringer frem
parallellene her. Du tror dette allerede. Nå, blir det skjøvet ned i strupen på deg. "Jeg er her med
en stadfestet tjeneste som dere folk snakker om--de store tegn og under ved tiden for det
senregnet. Det er her rett nå. Gud gjør det. Han bruker meg. Hva tenker du? Du ser på meg, gjør
du ikke? Hva betyr dette: `Den som har sett Meg, har sett Faderen?` Dere har sett Paulus. Dere
ser på meg. Dere har sett Gud. Dere ser på meg."
78. Åh, jeg har det. Eller har jeg? Ja ..åh ..husk hvordan jeg pleide å elske å lese dette. Jeg skal
lese det igjen. (Fra de "Salvede I Endetiden.") * "Nå, jeg vil at dere skal vite at dette er helt
sikkert.” [Skriv det ned, dette er det.] Og du som lytter på dette lydbånd: [De sitter ikke nede i
forsamlingen.] Du tenker kanskje at jeg har forsøkt å si dette om meg selv, siden det er jeg som
22

23
bringer Budskapet. Jeg har ingenting i det hele tatt med det å gjøre, ikke annet enn at det er
min røst...en røst. Og min røst, selv om det er imot min beste bedømmelse. Jeg ønsket å være en
fangstmann. [Men jeg ble kortsluttet.] Men nå, men det er min Faders vilje som jeg erklærer å
gjøre, og er bestemt på å gjøre. Jeg var ikke Den Ene som kom ned på elven. Jeg bare stod der da
Han kom tilsyne ned på elven. [Og fortell ikke meg at Tilsynekomsten ikke har funnet sted
allerede.] Det er ikke jeg som utfører disse ting, eller som forutsier disse ting som skjer så
nøyaktig som de gjør. Jeg er bare en som er nær når Han gjør det. Jeg var bare en røst som Han
benyttet til å si det med. Det var ikke hva jeg visste..."

*(Overs.: "Her forsetter resten av sitatet: "Det var ikke hva jeg visste. Det var hva jeg overga
meg til som Han talte gjennom. Det er ikke meg. Det var ikke den syvende engel. Åh nei, det var
manifestasjonen (fremvisningen)) av Menneskesønnen. Det var ikke engelen, hans Budskap. Det
var hemmeligheten som Gud avdekket. Det er ikke en mann. Det er Gud. Engelen var ikke
Menneskesønnen, han var budbæreren fra Menneskesønnen. Menneskesønnen er Kristus. Han er
Den Ene maten du eter av. Den maten du eter av er ikke et menneske, for hans ord ville feile.
Men den maten du eter av er det ufeilbarlige Legemsordet av Menneskesønnen."))
(V) Åh, Broder, De kommer ikke til å tro det! De sier: "William Branham kom helt ut på
viddene slik som Dowie gjorde. Han tok på seg oppgaver som han ikke nådde opp til
støvelskaftet på." "Nå, han er profeten, Elias. Ha, ha, ha, ha! Jeg vet...profeten, Elias. Hvis det
var slik, gode Gud, da han ville han kommet til meg, og jeg ville ha kjent ham." Nei, slik som
gamle...Fader...Biskop Johnson...En Pinsevennedame skrev, og hun sa: "Biskop Johnson, burde
jeg betale tiende til min kirke eller burde jeg sende det til du?" "Send det til meg, velsignet være
Gud. De vil ikke vite hva de skal gjøre med det." ’
79. De tenkte William Branham var en Biskop Johnson. Huhu? Ingenting i veien med Biskop
Johnson. Jeg driver ikke å maser om ham. Jeg bare sier at det er derfor han sa det. Det er han
som er den samme gubben som de sendte penger til. Han er en stor forkynner. En dag han sa:
"Gode Gud, du send meg ikke mer penger. Har ikke tid til å telle dem. Jeg skal fortelle dere når
det skal sendes." Heissann, jeg kan sette pris på en kar som det. Han har tatt bronse. Vi tror at
han har tatt gull, fordi han forstod Guddommen --i det minste til en viss grad.
80. (B) "Det var ikke hva jeg visste. Det var Det jeg overga meg til som Han talte gjennom." (V)
Åh, Broder! Dette vil de simpelthen elske, vil de ikke gjøre det? "Jo da, lykksalige Gud, Gud
talte til meg en gang, også." Hvordan vet du det? Hvordan kan du bevise det? Jeg kjente en mann
i Canada. Jeg kjente ikke ham. Jeg kjente hans datter. Hennes pappa var en Dansk sjøkaptein.
Han bodde i Vest Canada. Han var inne i en koma. Han visste ikke om en setning på Dansk, men
han talte flytende Dansk. Ha! Det er Gud? Det må du ikke være brennsikker på. Hvem kan si
det?
81. Jeg fortalte deg om Dr. Cliff, en lingvist (en språkkyndig)), han hadde kjennskap til fem eller
syv språk, han var nede i Montreal...Jeg tror kanskje i Smiths menighet. Det er jeg ikke sikker
på. Han hørte fem mennesker tale i tunger. Tre priste Gud herlig, og to forbannet Gud
forferdelig. Hva med det? Hva med det? Vet du hva jeg sier? Det (åndelige)) fenomenet har
forsvunnet. Og det har vært bort lenge. Jeg har sett alle de (åndelige)) fenomener som jeg ønsket,
jeg ønsket å få se. Jeg skal bygge mitt håp på Ordet til den Herre Jesus Kristus som består, så
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lenge som God består. "Himmel og jord skal
Jehova Elohim.

forgå", men ikke det skapende Ordet - Gud,

82. "Det var hva jeg overga meg til som Han talte gjennom. Det er ikke meg. Det var ikke den
syvende budbærer. [Eller engel, som han sier.] Åh nei, det var manifestasjonen (fremvisningen))
av Menneskesønnen. Det var ikke engelen, hans Budskap. [Det var ikke William Branham--hans
Budskap. Les det på den måten!] Det var hemmeligheten som Gud avdekket. Det er ikke en
mann." [Det er ikke William Branham.] Det er Gud. [William Branham, ] var ikke
Menneskesønnen." [William Branham.] var en budbærer fra Menneskesønnen. Menneskesønnen
er Kristus. Han er Den maten du eter av. Den maten du eter av er ikke en menneske, [William
Branham,]for hans ord ville feile. Men den maten du eter av er det ufeilbarlige Legemsordet av
Men

neskesønnen." (V) Du sier: "Åh boy, hvor den mann kan bruke ord! Åh boy, og disse stakkars
folka som tror ham. Åh du mann!"
83. Åtte mennesker lagde arken, som symboliserer at åtte mennesker var full av den Hellige
Ånd. Milliarder som nå lever skal dø. Bare ikke tenk i det hele at millioner aldri skal dø. Det er
en løgn. Der David...Der Salmisten kan si: "Jeg skal leve og ikke dø, " sier også de folka: "Jeg
skal leve og ikke dø", men de er løgnere. Ordet skal komme tilbake for å pine dem mens de
plutselig skal skrike ut: "Jeg skal dø. Jeg skal ikke leve!" Vil det bli den dagen de forbanner
Gud? Ja, hvilken annen dag ville være bedre til det? De (skal?)) være i trengselen, der mennesker
gnager i sine tunger i pine og forbanner Himmelens Gud. Jeg mener hvilken bedre dag. Og jeg
taler utefra dette skjønn: Hvilken annen dag ville passe bedre til det? Hvilken annen dag skulle
det til å bli utenom den dagen?
84. "Jeg og min Fader er ett.. Min Fader bor i meg. Og når dere ser meg gjøre det, så er det ikke
meg som gjøre det, det er Min Fader som bor i meg. Han gjør gjerningene." Heissann, Broder
Branham sa det samme! "Nå, han gjør seg selv til Guds Sønn. Åh du og du. Han gjør seg selv lik
(Ham)). Åh du og du!"
85. Hvordan kan du gjøre deg selv til en Sønn av Gud, gjøre deg selv til en Sønn av Gud, døpt
med den Hellige Ånd, med det lille loppespill rasket som du har? Hvor er din manifestasjon? Jeg
skulle likt å kjenne disse karene som forsøker å lure oss, forsøker å få oss bort fra Ordet. Vis meg
noe. Kom an! Stakkars gamle Lorrie, Paul Asear Lourie. Fra India. Han er død nå, men han kom
tilbake igjen å trodde at Gud steg ned på Måne Dagen og førte han over (der)). Ja. Og uansett
hvor han beveget seg kunne han ..kunne en liten sky komme tilsyne, eller han ville befale ild til å
hoppe og danse rundt føttene dine. Ikke kom og si til meg han ikke gjorde det, fordi Gerardsfolkene var rett opp i det. Så folk dro til Canada. Jeg tror en av dem var en Canadier. Da han
kom til Canada grensen, forsvant den lille skyen, så de kom tilbake. Dessuten hadde han aldri:
SÅ SIER HERREN. Han hadde ikke det Broder Branham hadde, men han kom ridende på
frakkeflakene hans--en forræder. Ja. Folka falt for det...rett fra dette området. Han er død nå.
Stakkars gamle mann... kjærlig, underbar broder. Jeg synes synd på ham, men han var helt vidd
åpen for disse tingene som åpenbarer dårskapen.
86. Nå, men han sa: 21C (B) Det er ikke Jeg som gjør det, nei, det er min Fader som bor i meg.
Han gjør gjerningene." Gud var i Kristus når Han forlikte verden med Seg selv." (V) Og hvis
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Broder Branham kunne ha sagt: Dere ser på meg, gjør dere ikke? Dere ser på meg, gjør
dere ikke? (V) Så, hva var det Gud gjorde i William Branham? Huhu? Hva var det Han gjorde?
Han fullbyrdet den fullstendige forlikelses ugjerningen. Fullbyrdet hver eneste gjerning som var
utefra Skriften for endetidens Brud. Og han stod rett der, og han sa: "Denne tjenesten skal gjøre
det."
87. Nå, dessuten: 22a (B) "Det var lett for disse Jødene, som var blitt lært i generasjoner, til å tro
at det fantes en stor, overnaturlig Gud. [Det tror de fremdeles, tror jeg, mesteparten av dem, noen
av dem.] Men å tenke at Gud. [Dette er NUMMER 1:] var kommet ned, og at Han manifesterte
Seg gjennom personen til Sin Sønn."
(V) Dette er NUMMER 2: Det var 2 av dem. Den Ene er på innsiden av den andre: Jeg vil at

dere skal stille dere et spørsmål: "Når Gud var i Kristus, hvem var det da som spiste og drakk?
(Noen latter høres fra menigheten.) Hvem ble sulten? Hvem ble tørst? Gud?" Ha! Når du ga Han
maten, et offer, en flamme kom opp, s-o-o-m! Han sa: "Dersom Jeg var sulten, ville Jeg ikke
komme til dere for å få noe å spise!" Sa Han det til Israel? "Dersom Jeg var tørst, ville Jeg ikke
komme for å få noe å drikk. Min hender har skapt alt sammen." Still deg selv det spørsmålet:
"Ble Gud noen gang tørst? Ble Han noen gang sulten? Ble Han trøtt? Sovnet Han?" Min Bibel
sier at Israels Gud aldri slumrer eller sover. Hvem kan holde hos Israel i Hans omsorg? Huhu?
Det er ikke så gåtefullt. Folk ønsker bare ikke å tro. De ønsker å være "Jesus Alene." De ønsker
ikke å høre på Broder Branham:
(B) "Jeg er ikke "Enhets Troen." Jeg er ikke "Treenigheten." Jeg står midt imellom."
(V) Åh ja, de kommer ikke til å tro på det. Det er greit nok.
88. 22 (B) "Men å tenke at Gud.....å tenke at Gud, var kommet ned, og at Han manifesterte Seg
gjennom personen til Sin Sønn Jesus Kristus,
[NUMMER 1.]
at Gud `tabernaklet` innvendig i menneskekjød, rettere sagt, -- at Gud `tabernaklet` innvendig i
et Legeme av kjød. [Skjønner du, det er Nummer 1: Gud i et Legeme av kjød. det ble litt for mye
for dem."
(V) Og William Branham sier: "Dere ser på meg, gjør dere ikke?" (V) Men det er alt for mye, for
mye, for mye , for mye , for mye, for mye for alle unntatt oss, som tror på det paradokset der. Jo.
(B) "Men Han sa: "Slik dere har trodd på Gud, tro også på Meg."
(V) "Slik dere har trodd på Paulus, og hans stadfestelse, og Moses, tro også på meg." Nå, han
sier til dere: "I Min Faders hus er mange palasser."
(V) Han gjentar Jesus Sine Ord, Han som Paulus sa om: "De rene Ordene til vår Herre Jesus
Kristus," hvilken sunn semantikk (sunt språk)).
(B) "Og Jeg går bort for å berede dere et sted.` Jesu liv var i ferd med å ende på jord. Han hadde
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vist folket, og bevist for dem, at han var Jehova manifestert i kjød ved de store tegn og
under, og ved henvisningen om Han Selv i Bibelen som Han henviste til. Og Han beviste at Han
var Gud manifestert. Nå, Han sa: Når dere ser Mitt liv ender, så ender det i en bestemt hensikt.
Og Jeg går bort for å berede et sted for dere, for at der hvor Jeg er, kan dere også få være. Jesus
forteller derfor Sine disipler, at Hans liv ikke ender i døden."
(V) Det er derfor Paulus sa: ( 1Kor 15:19))
"19 Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker."
Så hva er det Broder Branham forteller oss her? Han er her for å fortelle deg at du er på
endetiden, at du er på endetiden, at han beviser--at Gud gjennom ham beviser selveste den
sannheten som Jesus sa allerede er der i Ordet . Ser du? Og skal være i denne time, i denne
endetid. Og han får folket rede.
89. Hva er det denne mann, William Branham, gjorde? Åh, jeg er så glad du spurte. Og jeg skal
vise dere nøyaktig hva jeg bestandig har fortalte dere alle disse årene. Det står om Døperen
Johannes i det første kapittel av Lukas Bok, Lukas 1:15-17
"15 For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke på noen måte drikke,
[William Branham.] og han skal bli fylt av Den Hellige Ånd like fra sin mors liv, [Dette var ikke
en realitet for William Branham.]
16 og mange av Israels barn skal han omvende til Herren deres Gud.
17 Han skal gå foran (Herren Gud av) Israel i Elias' ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til
barn ...
[Det ble gjort. Men nå dreier deg seg om å vende barnas hjerter til fedrene, til og med de
uvitende, de som ikke vet hva de skal gjøre og hvorledes de skal tenke. De får en forståelse.] og
ulydige til rettferdiges visdom, [Hvilket er Guds Allvitenhet og gjerning.] han skal berede for
Herren et vel forberedt folk."
90. Hva er han her for? Det samme som Døperen Johannes var her for. For å få en Brud rede til å
komme seg ut herfra. Ser du? Dommen er i gang. Hvor mye tid er det igjen? Fem minutter er
mer enn nok. Vi kan slutte av rett her.
91. Så, jeg stoler på at dere lærer med meg hvordan man skal sette seg ned eller ta en kassett, og
dessuten følge det, fordi, husk hva jeg leser her: At selv om William Branham er den skikkelsen
som dere iakttar, har han ingenting å gjøre med det -- bare en røst.
92. La oss reise oss og bli ferdig. Dere er velkommen til middag. Dere er velkommen til middag.
Det er masse biff og god saker der ute. Jeg tror det kommer noe ekstra tilbehør sammen med det.
Og jeg tror du kommer til å nyte det. Jeg setter min lit til at du har blitt velsignet i denne helgen,
og hvis du har blitt velsignet, be du til Gud om å gi deg et sted hvor du kan bli velsignet,
fordi...siden du vil bli velsignet her, fordi dette er hvordan jeg forkynner hele tiden. Jeg forandrer
aldri på det.
93. Broder Branham forandret ikke på sin fremgangsmåte (sin vei)). Jeg kommer ikke til å
forandre på min fremgangsmåte (min vei)). Jeg kommer til å studere og se hvorfor han sa hver
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eneste ting. Hver eneste ting, broder/søster, har å gjøre med Nærværet. Gud er her med Sin
profet. God var her med Sin profet. Han hentet Sin profet. Det er dom over denne tidsalder, men
Gud er her og Ildstøtten for å lede oss inn i Tusenårsriket, og før Han gjør det. Så er Han her for
å oppreise de døde, og Han vil oppreise de døde, og forandre oss ved Sitt herliggjorte, underbare
Ord som arbeider i og gjennom oss.
94. Jeg ser ikke etter store mirakler og store forkynnertjenester, jeg passer bare på å bli ledet av
Gud og Hans Ord. Og jeg vet at det samme Ordet, kommer en dag til å bli dynamisert (bli fylt av
sprengende kraft)) og få meg ut herfra. Husk! Gud stabler ikke en kattecelle på en hundecelle.
Han kommer ikke til å stable noe annet enn Ord på oss hvis vi er Ord. La oss se det i øynene, en
ku kan ete gress, men du og jeg kan ikke, og enda er det akkurat samme næring. Så hva gjør
man? Lar kua spise det, og vi spiser kua.

95. Jo, la meg si det som det er til deg: Broder Branham brakte Ordet til oss, og vi spiser Ordet
som Broder Branham ga oss, for Det kunne vi ikke få tak i selv. Halleluja! Nå kommer det til å
bli til kjød, styrke --på lovlig vis. Ho! Halleluja! For en gangs skyld, så er det ikke mer på
ulovlig vis. O Gud. Adam døde av høy alder. Han døde ikke av sykdom og sykelig lidelse. La
oss se det som det er: Med mindre han fikk noe på seg for å bli fjernet herfra, så ville ikke det
spille noen rolle i den alderen, om du bare du følte det godt til siste minutt. Hvem bryr seg? (La
oss bøye våre hoder.) Himmelske Fader, vi takker Deg igjen for Din nåde og godhet til oss, for
stunden med fellesskap, Herre, som vi har rundt dette Ord. Vi kan bare peke mot Ordet og
komme bort fra oss selv, og vi ser oss selv som de som er begunstiget, hvilket er nøyaktig det
Broder Branham legger ut om her. Han begraver noe. Han gjør levende noe. Han leser viljen.
Han oppfyller viljen (testamentet)) her. Ikke det at han ham selv gjorde det, men Herre, Du i
ham, og ved ham og gjennom ham. Og vi fryder oss i at SÅ SIER HERREN som alltid var, det
kommer til oppfyllelse, en absolutt, en underfull oppfyllelse. Ja, den var ubeskåret, det var alt
sammen av det, ikke bare lite grann eller en tittel som manglet. Fader, det er Ordet. Hjelp meg
og hjelp disse folka her til å komme til det området av denne bevisste forståelse. Herre, vi ber
ikke om å bli som profeten. Vi påstår ikke at vi har den slags bevisst forståelse. Hvis Du ga den
til oss, Herre, er jeg sikker på at vi ville være borte herfra. Men Fader, vi bare ønsker den
bevisste forståelse av det som Du ønsker at vi skal ha i dypet av vår sjel, og leve ved det, mens
hver eneste ting, alt annet er dødt. Vi er nå inn i Oppstandelsen som Du lovet. Liv kommer ut fra
død. Jorda blir til udødelighet, akkurat som en sæd (et frø)) som kommer ut fra jordmonnet og
bringer frem blomster. Og den sæd, Herre, som er begravet i vår jord må komme frem og bring
frem et legeme som er tilsvarer det. Hjelp oss til alltid å huske de , de ting som Du lærte
profeten, som ble understreket og bevist ved Ordet til Den Levende Gud. Det er en
Oppstandelse, og vi er en del av den, fordi Han la alle ting føttene til min Velsignede Herre og
Frelser, Jesus Kristus. Han som nå befinner Seg på Guds trone, og har forlatt nådestolen, og får
han til å skinne frem hans herlighet og kraft, idet han bare venter på den dagen når Du, Jehova
Elohim, blir reinkarnert i ham, den store og vidunderlige dag. Herre, vi trenger engang vente på
den dagen, for Sions sanger fyller våre hjerter og våre sinn og våre stemmer, Herre. De er rett her
nå, om vi bare ønsker å bli ett med det. Gud, hva enn som holder oss tilbake, ber jeg i Jesu Kristi
Navn, brenn Du det nådeløst med den Hellige Ånds Ild, inntil det får en tilintet- gjørelsen, til det
ikke engang er aske tilbake, til det ikke engang er et minne. Gud, dere vet jeg ønsker ikke å gå
tilbake til Egypt, Babylon, med løken og hvitløken og alle disse ting. Jeg ønsker manna. Og jo
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lenger jeg lever på denne jord, dess mindre ønsker jeg endog spise av jordisk mat. Jeg har
simpelthen mistet appetitten i løpet av tiden som har gått. Hjelp oss; Herre, å miste all appetitt
etter alt mulig ved klynge oss tett inntil Ditt Ord og klynge oss tett til hverandre. Og jeg håper at
folket hørte meg si det og forstår at jeg ber `klynge oss tett til hverandre`, fordi at på utsiden av
det, er det forvirring og død og splittelser og alle de andre tingene som ødelegger et folk, og de
vil ikke engang vite at det pågår og vite hvem og hva det er som gjør det, fordi de er så travelt
opptatt med å fjerne seg fra hverandre. Hold oss; Herre, sammen ved Ditt Ord, ved Din Ånd i
Ordet , det bringer oss ydmykhet i sinn og hjerter og alt mulig, Herre, der ser vi Jesus. Vi ser
Ham som Broder Branham så mens han rensket opp i halsen sin, og han sa: "Åh, hør det, det
kunne skape verdener. Det kunne ødelegge verdener. Og allikevel er det så fult av kjærlighet og
medfølelse og ømhet....smelte verdener, og vi er i Nærværet av Ham fra som himlene og jorden
vek ….. (Enden på lydbåndet.)

Nødvendige etterord
Jeg har foretatt noen nødvendige endringer av tegnsettingen. Jeg ser at det for eksempel er
nødvendig å sette fotnotetegnet *
1. Slik= etter * det ordet som jeg skal skrive en fotnote om seinere, og ikke foran ordet. . Dette er
på grunn av datamaskinen arbeider hurtigere da, og at det i bøkene til Lee Vayle gjøres slik.
Forkorter Branham slik= (B)
Forkorter Vayle slik= (V)
Istedenfor å sette Bror Vayles kommentarer inne i dobbelt anførselstegn. Bruker jeg heller 2
haker, [ ]
8. Jeg utelater også anførselstegn " og B = Branham hvis det fremgår av teksten at det er et sitat
av ham, og det er unødvendig.
Oversatt av Bror Bernt Eriksen.
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