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Denne formiddagen vil vi begynne vårt budskap ved å se på den siste 
gangen at William Branham talte om det Tredje Rykk i en tale. Vi hører ham 
i talen:  
65-0725E Hva Er Tiltrekningen På Fjellet? 132 Jeg dro opp en dyp kløft, 
klatret rett opp der hvor ørnene fløy rundt. Jeg kikket på noen hjortedyr som 
stod der. Jeg knelte ned for å be, og løftet opp hendene mine. Og et Sverd 
traff hånden min. Jeg så meg rundt. Jeg tenkte, “Hva er dette? Jeg er ikke 
utenfor meg selv. Her er det Sverdet i hånden min; lyst, skinnende, det 
glitrer i solen.” Jeg sa, “Nå, det finnes ikke folk i mils omkrets fra meg, langt 
her oppe i denne dype kløften. Hvor kunne det komme fra?” Jeg hørte en 
Røst som sa: “Det er Kongens Sverd.” Jeg sa: “En konge slår en mann til 
ridder med et sverd.”  
133. Han, Røsten, kom tilbake og sa: “Ikke en konges sverd, men 
‘Kongens Sverd,’ Herrens Ord.” Han sa: “Frykt ikke. Det er bare det 
Tredje Rykk. Det er en stadfestelse av din tjeneste.” 
 
Legg merke til at Gud sa: "Ikke en konges sverd, men Kongens Sverd". 
Og det er bare Én Kongen, og det er Den Evige, udødelige Kongen, som 
er Gud Selv. 
 
Nå finner vi i Guds Ord: 1. Timoteus 1:17 Evighetens Konge, Den 
udødelige og usynlige, Gud som alene er vis, skal ha pris og ære i 
evighetenes evigheter. Amen. 
 
Og denne Udødelige Kongen er også kongenes Konge og Herlighetens 
Konge. 
 
1. Timoteus 6:15 Det skal skje i den rette tid, at Han, som er Den 
velsignede, og Den alene, mektige, kongenes Konge, og herrenes Herre, 
skal vise seg fram. 
 
Åpenbaringen 19:11 Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest. Og 
Han som sitter på den, kalles Trofast og Sannferdig, og Han både dømmer 
og fører krig i rettferdighet. 



12 Hans øyne er som en ildslue, og på Hans hode er det mange kroner. 
Han har et navn skrevet, som ingen kjenner uten Ham Selv.  
13 Han er kledd i en kjortel dyppet i blod, og Hans navn blir kalt Guds 
Ord. 
14 Og himmelens hærer, kledd i fint lin, hvite og rene, fulgte Ham på hvite 
hester. 
15 Ut av Hans munn går det et skarpt sverd, for at Han skulle slå 
folkeslagene med det. Og Han skal Selv herske over dem med jernstav. 
Han trår Selv vinpressen med den Allmektige Guds harme og vrede. 
16 Og Han har et navn skrevet på Sin kjortel og på Sin hofte: KONGERS 
KONGE OG HERRERS HERRE. 
 
Så Herrens Herre og kongenes konge har et sverd som går ut av hans 
munn, og dette sverdet er Herrens ord. Og at Gud la sitt sverd i William 
Branhams hånd og sa at dette er det Tredje Rykk, og Gud påpekte for ham 
at dette sverdet eller Tredje Rykk, er Guds Ord. 
 
Kong David visste hvem denne herlighetens konge var. Faktisk, i Salme 
24, David nevner denne herlighetens konge 4 ganger.  
 
Salme 24:7 Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så 
herlighetens konge kan dra inn! 
8 Hvem er denne herlighetens konge? - Herren, sterk og veldig. Herren, 
mektig i strid. 
9 Løft hodene, dere porter! Og dere evige dører, løft dere, så herlighetens 
konge kan dra inn! 
10 Hvem er denne herlighetens konge? - Herren, hærskarenes Gud, han er 
herlighetens konge. Sela. 
 
Vi ser også i Skriften at Gud omtaler Sitt Ord som et tveegget sverd, fordi 
det kutter både fremover og bakover. 
 
Hebreerne 4:12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn 
noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og 
ånd, ledd og marg, og ser hjertets tanker og beslutninger.  
 
Efeserne 6:17 Og ta imot frelsens hjelm, og Åndens sverd, som er Guds 
ord. 
 



Broder Branham sa i talen: 63-1130B Påvirkning 120. Hva var Han? Han 
var Ordet.  Johannes 1:1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos 
Gud, og Ordet var Gud. Hebreerbrevet 4:12, sier: For Guds ord er 
levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger 
igjennom helt til det kløver ..." Dette er bare ikke en bort-skjemming og et 
klapp. Det kutter både fremover og bakover. Ser dere, "kløver både sjel 
og ånd, ledd og marg, og ser hjertets tanker og beslutninger. Dette er 
Ordet, Ordet gjort kjød. Og her var det; Hva gjorde Han? Han så på dem 
og kunne oppfatte deres tanker, fordi Han var det Ordet, og det 
uforanderlige Ordet. Og Han er fortsatt den samme. Han forandrer seg 
ikke. Legg nå merke til det. I dette uforanderlige Ordet så Han rett inn i 
kvinnens ansikt.  
 
Og da ble dette uforanderlig Ordet (Kongens Sverd), det ble plassert inn i 
William Branhams hånd. Ikke til deg, ikke til meg. Det ble plassert inn i 
Hånden til William Branham. Og Gud fortalte ham at dette er det Tredje 
Rykk.  
 
Nå, broder Branham var tilfeldigvis sammen med broder Vayle i en butikk 
da de så et sverd som så ut akkurat slik som det som Gud hadde lagt i 
hånden hans. Og broder Branham pekte det ut for broder Vayle, så broder 
Vayle kjøpte det. Jeg har dette sverdet liggende her. (Sverdet blir vist frem.) 
 
Derfor, hvis vi skal forstå det Tredje Rykk, da må vi forstå at det er Guds 
Ord som er blitt plassert i hendene til Guds profet. Det er ikke bare noe som 
vedrører Guds Ord, for det er Guds Ord. Det Tredje Rykk er Guds Ord, og 
vi ser manifestasjonen av det, for det er et levende Ord. Det er veldig 
levende og aktivt, og Det blir alltid manifestert i en levende situasjon. 
 
Fra talen 65-0725M De Salvede I Endetiden 262. Legg merke til at på 
selve den dagen når denne budbæreren … Ikke når han starter opp, men 
når han begynner å kunngjøre sitt Budskap. Ser dere? Det Første 
Rykk: Helbredelse. Det Andre Rykk: Profeti. Det Tredje Rykk: 
Åpningen av Ordet, hemmelighetene åpenbart. Ingen flere rykk. Det 
finnes ingen høyere orden til å åpenbare Ordet, enn profeter. Men den 
eneste måten som en profet kan bli stadfestet på, er ved Ordet. 
 
Vel, mange tror ikke på dette. De tenker at den Ildstøtten som viser Seg 
over William Branhams hode, det var hans stadfestelse. Eller de tenker at 
de horisontale regnbuene var hans stadfestelse. Eller de tenker at Ildstøtten 



som kom ned på Ohio-elven, var hans stadfestelse. Men han sa: "Den 
eneste måten som en profet kan bli stadfestet på, er ved Ordet. Derfor, 
han må stå nøyaktig med Guds Ord, og det alene. 
 
Du sier: Nei! Nei! Nei! En profet har tegn og mirakler! Og du tar feil hvis du 
sier det. 
 
Jesus sa om døperen Johannes at han var mer enn en profet. 
 
Matteus 11:7 Da de var gått, begynte Jesus å tale om Johannes til 
folkeskarene: «Hva drog dere ut i ørkenen for å se? Et siv som svaier i 
vinden?  
8 Eller hva drog dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? Sannelig, de 
som bærer fine klær er i kongenes hus. 
9 Men hva drog dere ut for å se? En profet? Ja, sier Jeg dere, og mer enn 
en profet! 
10 For det er han dette er skrevet om: Se, Jeg sender Min budbærer foran 
Ditt åsyn. Han skal bane veien Din for Deg. 
11 Sannelig sier Jeg dere: Blant dem som er født av kvinner, er det ikke 
stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himlenes 
rike er større enn ham. 
12 Og fra døperen Johannes’ dager og frem til nå, presser de seg inn i 
himlenes rike, og de som presser seg inn, river det til seg med makt. 
13 For alle profetene og loven profeterte fram til Johannes.  
14 Og hvis dere vil ta imot det: Han er den Elia som skal komme. 
15 Den som har ører å høre med, han må høre! (Han må forstå.) 
 
Broder Branham fortsatte: 
65-0725M De Salvede I Endetiden 262. Og, husk, det Tredje Rykk var 
åpningen av de Syv Segl, for å åpenbare den skjulte Sannhet som har 
vært forseglet i Ordet. Ser dere det? Det er da, på den dagen, når disse 
ting skal skje, at Jannes og Jambres, etterlignere, vil komme frem igjen. 
Akkurat slik som de gjorde da Moses ankom med det originale Ordet, for å 
kunngjøre Det; da kom de frem for å etterligne Det. Helt nøyaktig riktig. Ser 
dere nå hva Matteus 24,24 er? Ser dere? Salvede! 
 
Legg merke til at Ordet er et Sverd, er det rett? Et veldig skarpt tveegget 
Sverd. Og det var for å åpne opp Ordet som hadde vært forseglet, og slik 
avsløre hva som var inni Ordet, som var mysteriene. Så Gud brukte et 
veldig skarpt tveegget Sverd for å åpne opp sitt Ord for oss, for å se inn i 



det. Og den åpningen eller åpenbaringen, av Ordet og Seglene som var 
skjult inni Ordet, det ble av Gud kalt det Tredje Rykk. 
 
Han sa: "Det Tredje Rykk var åpningen av de Syv Segl, for å åpenbare 
den skjulte Sannhet som har vært forseglet i Ordet. 
Han kalte det: "Åpningen av Ordet og hemmelighetene åpenbart. Og det 
viser hvordan det er Guds Ord, levende og aktivt i en levende situasjon. 
Og Ordet åpenbaring betyr: "En manifestasjon av Guddommelig 
Sannhet." Så det åpenbarer hva som er på innsiden i Ordet, ved å bruke et 
skarpt tveegget Sverd til å åpenbare det. 
 
Som når du åpner opp en konvolutt. Hvis du bruker fingeren, slik jeg gjør i 
postkassen, da blir konvolutten skadet. Men hvis du bruker en skarp 
tveegget konvoluttåpner, da etterlater den en veldig ren kant på 
konvolutten. Jeg har en som ser ut som et sverd. (Konvoluttåpneren bli vist 
frem.) 
 
Nå, i det neste sitatet, her hører vi William Branham bli spurt om det Tredje 
Rykk ville bli brukt til å forvandle våre legemer. Og jeg vil at du skal lytte 
nøye til svaret hans. 
 
Fra talen: 64-0823M Spørsmål og Svar 248. ... "er dette det tredje rykk, og 
er det å tale Ordet? Det virker fullt mulig for deg å tale Ordet, og man ville 
da bli helt og fullt restaurert, plassert helt rede for en bortrykkelse i 
oppstandelsen, Menneskesønnen. Er dette slik, eller er det ikke? Og du 
ville gjøre dette hvis du kom under kraftig press. Ville du ikke "unnslippe 
alt dette (det har en gjentakelse der) unnslippe alt dette som skal skje, og til 
å bli stående for Menneskesønnen"? (Lukas 21:36) 
 
Nå, dette var ikke broder Branhams tanker der, men bare et spørsmål som 
noen stilte til ham. Broder Branham leste bare en persons spørsmål. Men 
lytt nøye til hvordan han svarer på dette spørsmålet, fordi svaret forteller 
oss nøyaktig hva det er. 
 
Nå, min kjære venn. Ser du? Jeg tror at du har en god uttalelse her. Ja, sir. 
Ja, sir. Det kunne vært slik. Du sa: "Broder Branham ..." Med andre ord, 
her er hva jeg ... Jeg tror ikke at det er ... Jeg kan ... Jeg tror, ikke for å 
forbedre det som du sa, men jeg tror at jeg kan gjøre det litt tydeligere 
for folk. Skjønner? Du tror, på grunn av det Talte Ord, og ting som det, 
hva han sa om det. Og alle her, dere var vitne til ekornene, og alle disse 



andre tingene som er blitt gjort. Men la du merke til at dette var blitt gitt 
suverent. Jeg spurte Ham aldri: "Herre, la meg gjøre dette, tale disse 
tingene på den måten, gjøre disse tingene der." Jeg har aldri spurt Ham 
om det. Han, ved Sin Egen Guddommelige vilje, kom til meg og sa: 
"Du går og gjør dette." Skjønner? Jeg spurte Ham ikke om én eneste 
ting av det. Moses spurte aldri om å få dra ned i Egypt, men det var Gud 
som sendte ham ned til Egypt. Skjønner?  
 
Så, før vi går videre med å snakke om det Tredje Rykk, få det ut av hodet 
ditt at bruden vil ha det Tredje Rykk i denne tiden når presset kommer, og 
at hun vil gjøre både dette og det. Hun kan bare gjøre det som Gud vil og 
som Gud gjør. Og da trer vi inn i det som Gud vil og som Gud gjør. 
 
Filipperne 2:13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre det 
som er til Hans velbehag. (Ikke til ditt velbehag.) 
 
Så bare få det ut av tankene dine, enhver tanke om hvordan du skal ha 
kraften i det talte Ordet til å gjøre hva enn du vil skal skje. Gud har aldri 
fungert på den måten. Og det vil aldri fungere slik. For Han forandrer seg 
ikke. 
 
La oss nå se på den gangen da det Tredje Rykk ble brukt til å bringe søster 
Hattie Wrights gutter til en omvendelse, og gi dem evig Liv.  
 
64-0614M Avdekking Av Gud 66. Se på den syrofønikiske kvinnen som 
løp til Ham, og sa: “Du Davids Sønn, ha barmhjertighet med meg!” Han 
løftet ikke engang på hodet. Hun kunne ikke gjøre krav på Ham som Davids 
Sønn. Hun var en hedning. Ikke mer enn min datter kan gjøre krav på meg 
som en ektemann; eller, min kone, som en datter. Men, hun er min datter 
og min kone, hun er min datter i Evangeliet. Men, på jorden har hun ingen 
rett til å kalle meg en far. Skjønner? Nå, legg merke til det, denne 
hedninge-kvinnen kunne ikke gjøre krav på Ham som Davids Sønn. Men 
blinde Bartimeus gjorde det, ser dere, han var en jøde. Nå, Han kom som 
Menneskesønn.  
67 Du må kjenne til disse ordene og disse tingene. Se på Hattie Wright 
den gangen, vedrørende det Tredje Rykk. Dere husker det. Av alle ting, 
så sa den kvinnen det rette. Du må si det rette ordet, den rette tingen 
til Gud. 
 



Nå, den illustrasjonen her med søster Hattie Wright, det er hva han talte om 
i noen få tilfeller i Skriften, når de rette ordene ble uttalt til Jesus, og det 
skapte den rette atmosfæren for Ham til å tale Livets Ord til den personen 
som hadde skapt den rette atmosfæren gjennom sine uttalte ord. Så det at 
de talte de rette ordene, skapte en atmosfære for det Tredje Rykk til å 
fungere. Og jeg tror at det er hva broder Branham taler om, når han 
snakker om presset og det Tredje Rykk.  
 
Broder Branham sa i talen 63-1229E Se Hen Til Jesus 38. Så nå, jeg skal 
si noe til dere nå, som jeg ikke har fortalt gjennom hele denne tiden. Og det 
er dette: Den tingen som vi har sett frem mot så lenge, eller i alle fall i 
mange år, fire eller fem år, eller kanskje lenger, det at det Tredje Rykk er nå 
blitt stadfestet. Og jeg er sikker på at dere alle vet hva det er.  
39. Husk at det vil aldri bli noen etterligning av det, fordi det kan ikke 
skje. Det kan ikke skje. Nå, det er kommet til eksistens, og jeg er blitt 
advart om dette, at snart, rett rundt denne tiden, det har nettopp skjedd, slik 
at det kan identifisere sitt nærvær iblant dere. Skjønner? Men det vil ikke 
bli brukt på en mektig måte, før dette rådet begynner å stramme til. Og 
når det gjør det, når det gjør ... Pinsevennene og så videre, de kan omtrent 
etterligne alt det som kan bli gjort. Men når den tiden kommer, når 
presset kommer ned, da vil du se det som du kun har sett ved spredte 
anledninger, bli manifestert i fylden av sin kraft. Skjønner? 
 
Så det sier ikke noen ting om at det Tredje Rykk er i bruden, eller endog 
brukt av bruden. Jeg vet ikke hvem som startet den ideen. Men det taler 
bare om når tiden kommer. Og tiden vil bli identifisert gjennom rådets 
innstramming og at presset skal komme ned. Få det ut av hodet ditt nå, at 
bruden vil ha det Tredje Rykk, fordi han sier ikke det i det hele tatt. Han 
taler om det Tredje Rykk i Hans tjeneste. Det var det som engelen fortalte 
ham. Men det vil være for bruden.  
 
63-1110M Sjeler Som Er I Fangenskap Nå 286. På Sodomas tid, det 
Første Rykk var den rettferdige Lot. Og Bibelen sier, “Sodomas synder 
plaget hans rettferdige sjel daglig,” slik kvinnene oppførte seg og 
handlet.  
287. Dere husker, “Slik som det var på Noahs tid.” Hva gjorde de? 
“Spiste, drakk, tok til ekte og ga til ekte.” Kvinner, ser dere, kvinner. Hva 
var det på Sodomas tid? Kvinner.  
288. Og det Første budskapet var Lot. De lo ham ut.  



289. Så sendte de andre budbærere, to av dem, og de dro ned. Det var 
Hans Andre Rykk for Lot … for Sodoma.  
290. Men se på den Ene som gikk til sist, det var mer og mer nåde. Det var 
helt over da, helt over på det tidspunktet. Den tredje Budbæreren som 
gikk ned der, det Tredje Rykk, hva var Han? Hva slags tjeneste hadde 
Han? Han satt med de utvalgte, og fortalte dem hva som skjedde bak 
Seg. Stemmer det? Men da Han satte kursen mot Babylon, eller mot 
Sodoma, ønsket Han å finne ut …  
291. Selv Abraham, bønnfalt: “Hvis jeg kunne finne femti rettferdige?” 
Videre ned til “ti rettferdige?” Gud sa: “Ja, finn ti rettferdige.”  
 
Så her forteller han oss at det Tredje Rykk på Abrahams tid, var da nåden 
var over. Den kom på en tid da Gud var rede til å brenne sodomittene. Men 
det Tredje Rykk var til Lot, den rettferdige. Men det brakte ødeleggelse til 
sodomittene. Derfor, se på karakteristikken av timingen. 
 
Og også, i talen 63-1110M Sjeler Som Er I Fangenskap Nå 258. Du sier, 
“Åh, hvis vi hadde levd tilbake på Paulus sin tid, ja, ville jeg ha tatt 
parti sammen med Paulus.”  
259. Dere hyklere! Skjønner? Hvorfor tar dere ikke parti med hans 
Lære? (Hva var Paulus sin lære? En Herre En Tro, en dåp. Og han 
forkynte om Kristi parousia. Og likevel så fornekter de i dag det som han 
forkynte, og kaller det falsk lære. Det er det samme som broder Branham 
snakker om. Og han sier ...) Dere ville ha gjort det samme da som dere har 
gjort nå, for dere er barna til deres fedre, deres organisatoriske fedre: 
Fariseere, saddukeere, og selv-rettferdige. Slik er det. Jeg sier dere, og til 
tiden som vi lever i, undres på om dette kunne være det Tredje Rykk? 
Bare et øyeblikk nå, ser dere, Jesus sa, “Dette slaget får en større 
fordømmelse.” Skjønner? 
 
Så igjen forteller han oss: Når vil det Tredje Rykk tre i kraft? Når nåden er 
over. 
 
63-1110M Sjeler Som Er I Fangenskap Nå 266. Følg med, den første, av 
tre. Tre er fullkommenhet. Det var da tjenesten gikk fram.  
267. Det andre Rykk var skjelning av ånder, profetien. (Det første var 
helbredelsen av de syke.) Det Andre var profetien som gikk frem, og 
det kjente tankenes hemmelighet, da Ordet Selv ble manifestert. Hvilket, 
det er nåde.  



268. Men, husk, det syvende er avslutningen. Kunne dette være det siste 
Rykk, er det helt over? Kunne det være? Tenk på det nå. Bare tenk. Hvor 
er dere? Skjønner? Syv er alltid avslutningen. Tre Rykk!  
269. Jesu tjeneste inneholdt Tre Rykk. Visste dere det? Legg merke til 
dette! Og vær oppriktig, hvis du aldri har vært det før, nå i et øyeblikk, noen 
få øyeblikk.  
270. Hans Første Rykk var helbredelse av de syke. Han ble en veldig 
populær mann. Alle trodde på Ham, virket det som. Er det riktig? Da Han 
gikk frem og helbredet de syke, ville alle ha Ham i menigheten sin.  
271. Men en dag snudde Han rundt og begynte å profetere, for Han var 
Ordet, og Han var Profeten som Moses talte om. Og da Han begynte å 
fortelle dem, og fortelle dem hvordan de levde, og tingene de gjorde, ble 
Han veldig upopulær. Det var Hans Andre Rykk.  
272. Undrer på om dette bildet har gjentatt seg igjen? Bare tenk et øyeblikk. 
Kunne det være? Det Første, helbredelse, alle. Det Andre: “Åh, det kunne 
være Bare Jesus. Det kunne være Beelsebul, det kunne være en …” Det 
var det samme de gjorde der. Skjønner? Samme åndene som lever i de 
samme slags mennesker, fordømte mennesker som aldri kan blir frelst 
fordi de ble fordømt før; de, slik som Judas Iskariot, født fortapelsens 
sønn. 
 
63-1110M Sjeler Som Er I Fangenskap Nå 275. Jesu tjeneste, da Han 
helbredet de syke, “Han var fantastisk, den unge Profeten fra Galilea! 
Ja, Han får blinde til å se. Han har til og med oppreist de døde. Vi har tre 
tilfeller av det. Han oppreiste faktisk de døde.”  
276. Men en dag snudde Han Seg rundt, Han sa, “Ormeyngel. Dere gjør 
utsiden av fatet rent. Dere er tilsynelatende hellige, men på innsiden 
av dere, er dere ikke annet enn et slangebol.” Åh, da den profetien gikk 
frem, og fordømte organisasjonen, da forandret det seg. De vendte seg mot 
Ham. Det er riktig. Og til slutt, ved å forkaste Ham, korsfestet de Ham.  
277. Men du kan ikke drepe Tjenesten. Den lever videre. Du kan ta livet 
av budbæreren, men du kan ikke ta livet av Budskapet. Riktig. Han 
levde videre. Og legg merke til da det Tredje Rykk av Hans tjeneste kom. 
Det Første var helbredelse av syke.  
278. Det Andre var irettesettelse av organisasjonene, og profetering; 
hva de hadde gjort, hva de var, og hva som ventet. Hva er, hva er, vil 
komme; og hva var, hva er, og vil komme. Det var det Han gjorde. Er det 
riktig? 
279. Men Hans Tredje Rykk var da Han forkynte for de fortapte som 
ikke kunne bli frelst noe mer. De var der nede der de store, sminkede 



øynene var, “Ooh, ooh!” Forkynte for sjelene i helvete, som ikke tok 
imot nåde, men var Evig atskilt fra Guds Nærvær. Men likevel måtte de 
anerkjenne det, hva Han var, fordi Gud satte Ham der.  
280. Undrer på om Hans tjeneste arbeider seg frem på samme måte i 
de siste dager, slik som den var? “Slik som Faderen har sendt Meg, slik 
sender Jeg dere. De gjerninger Jeg gjør skal dere gjøre også.”  
281. Fortapt, kunne aldri bli frelst. De hadde forkastet nåden. Det var 
Hans Tredje Rykk.  
282. Er det nå noen tvil? Hans Første Rykk, helbredet Han de syke. Er 
det riktig? Hans Andre Tjeneste, Han profeterte. Hans Tredje Tjeneste 
var å forkynne for de Evig fortapte. De tre fjellene, så videre; de fortapte, 
for Evig!  
283. Noahs tjeneste, alle tjenester, gjort det samme. Noah forkynte. Det 
er helt riktig. Han gikk inn i arken. Og da han gikk inn i arken, var det syv 
dager som ingenting skjedde. Hans vitnesbyrd forkynte for de 
fortapte. 
284. Sodoma og Gomorra! Jesus refererte til begge to som kommende. 
“Før Menneskesønnens komme, skal det være som på Noahs tid, så 
skal det være som det var på Sodomas tid.” Han refererte til Noah.  
285. Noah hadde Tre Rykk, og hans Tredje var til de fortapte etter at 
døren var stengt. For, Gud lot den ligge der, hvor ingen kunne gå inn 
eller gå ut. De var på innsiden. For, (som på det syvende fjellet) det 
høyeste fjellet, det var der Han plasserte arken, fjell. Skjønner? Er det 
riktig?  
 
Igjen ser vi broder Branham definere tjenesten for det Tredje Rykk, nåde for 
de utvalgte og dom til disse som avviste Nådens Budskap. 
 
Broder Branham sa i talen: 63-0630E Er Ditt Liv Verdig Evangeliet? 32. 
Nå, la dere merke til at det var tre rykk, eller tre runder i det? Da de først 
gikk ut og kalte dem som skulle … eller som var innbudt til å komme, og de 
ville ikke komme. Deretter gikk det ut en helbredelseskampanje, den gikk ut 
for å få tak i de blinde og halte. Og fremdeles var det plass til flere. Derfor 
gikk han ut og nødet de gode, de onde og de likegyldige; at de skulle 
komme inn. 
33 Nå, du kan lese en annen lignelse om dette, noe i likheten av den, i 
Matteus 22:1-10, hvis du ønsker å lese den senere. Men jeg tok dette 
emnet derfra: Er Ditt Liv Evangeliet Verdig? 
 



Så la oss bare lese den historien i Matteus 22:1-10 for å se disse tre 
trekkene som han taler om i denne lignelsen. Og husk alltid dette, at broder 
Branham lærte oss dette: "Hele Det Nye Testamente taler om denne tiden. 
" 
 
Shalom 64-0119 223. Hele Det Nye Testamente taler om denne tiden. 
Jesus Kristus taler om denne tiden. Hvem er det da, en eller annen 
mann? Det er Jesus Kristus, Guds Sønn som manifesterer seg, og 
reflekterer Lyset over Ordet, som Han lovet for denne dagen.  
 
Så la oss se på hva Jesus sa, og som taler om denne tiden.  
 
Matteus 22:1 Og Jesus tok til orde og talte igjen til dem i lignelser. Og Han 
sa:  
2 Himlenes rike kan sammenlignes med en konge som laget i stand et 
bryllup for sin sønn. (Ok, så vi kan se at dette er et scenario i endetiden 
som Han her taler om) 
3 Og han sendte ut tjenerne sine for å kalle på dem som var invitert til 
bryllupet. Men de ville ikke komme. 
 
Legg merke til at han sa at de ikke ville komme. Akkurat slik som vi ser i 
Matteus 25, hvor ti jomfruer blir kalt til bryllupsmåltidet, men de 
uforstandige ville ikke komme. Åh, de kom ut for å se hva midnattsropet var 
for noe. Og ropet er Budskapet, hva det handlet om. Men de forkastet 
Parousia-nærværet av Den Ene som sto utenfor og banket på. De klarte 
ikke se forskjellen mellom Hans tilsynekomst og Hans komme. De kunne 
ikke se det med sitt hjerte, at Guds nærvær var der. Og derfor, fordi de så 
forbi Hans tilsynekomst, og de ville heller se etter et komme av et fysisk kar, 
og da gikk de glipp av Brudgommen. Og Han er den Hellige Ånd som er 
midt iblant oss.)  
 
4 Da sendte han ut andre tjenere og sa: Si til de inviterte: Se, jeg har gjort 
i stand festmåltidet mitt. Oksene mine og gjøfeet er slaktet, og alt er 
ferdig. Kom til bryllupet!  
5 Men de brydde seg ikke om det (Åh, det parousia-tullet, det er en falsk 
lære), og gikk sin vei, (til de som solgte, og gjorde Midnattsropet til en 
salgsvare.) en til sin egen gård, en annen til sin forretning. 
6 Og de andre grep tjenerne hans, mishandlet dem og drepte dem.  
 



Å ja, fortell meg at det er lett å forkynne sannheten. De vil ikke ha den. Og 
Jesus forutsier oss her hva som skal skje i denne tiden, med Hans sanne 
Femfoldige tjenere.  
 
7 Men da kongen hørte dette, ble han vred. (Legg merke til dette, ikke en 
konge, men da KONGEN hørte det, ble han sint) Han sendte ut hærene 
sine, utslettet disse morderne og satte ild på byen deres. 
8 Så sa han til tjenerne sine: Bryllupet er vel gjort i stand, men de som 
var invitert, var ikke verdige. 
9 Gå derfor ut på hovedveiene, og innby så mange som dere finner til 
bryllupet! 
10 Så gikk tjenerne ut på hovedveiene og samlet sammen alle de fant, 
både onde og gode. Og bryllupssalen ble fylt med gjester. 
11 Men da kongen kom inn for å se til gjestene, så han en mann der som 
ikke hadde på seg bryllupsklær. 
12 Så sa han til ham: Venn, hvordan kom du inn her uten bryllupsklær? 
Men han tidde.  
 
Det greske ordet der betyr at de ble brakt til taushet. De var redde for å 
snakke. Jeg lurer på om det ikke kan være disse som hørte Midnattsropet, 
men de sluttet med å forkynne Budskapet, og gikk i stedet over til "Trykk og 
Spill". Ble de målløse? Hvorfor? FRYKT? De kunne ikke snakke i Kongens 
nærvær. 
 
13 Da sa kongen til tjenerne: Bind armene og føttene på ham, før ham 
bort og kast ham ut i det ytterste mørke! Der skal det være gråt og 
tenners gnissel.  
14 For mange er kalt, men få er utvalgt.»  
 
63-0317M Gud Skjuler Seg Selv I Enkelhet 169 Men Gud, i begynnelsen, 
som kunne ha fått solen til å forkynne Evangeliet, eller vindene til å 
forkynne Evangeliet, eller en Engel til å forkynne Evangeliet, men Han 
fastsatte menn til det formålet, og Han forandrer det aldri. Han fastsatte 
aldri denominasjoner. Han fastsatte aldri grupper av menn. Han fastsatte 
menn til å forkynne Evangeliet; ikke maskineri, mekaniske anordninger, 
eller noe Engleaktig Vesen. Det var mannen! 
170 Og da Han brakte utfrielse til folket der nede, sendte Han et enkelt 
menneske ... 
 



62-0721 Se, En Større Enn Salomo Er Her 49. Gud tar ikke en avgud. 
Han tar en mann. Og hvis en mann vil ydmyke seg selv i Guds nærvær, da 
setter Gud Seg Selv inn i den mannen, og den mannen blir den 
levende skapningen som Gud lever inni, ikke en død avgud, men en 
mann. Gud brukte aldri avguder. Han brukte alltid mennesker. Gud bruker 
ikke maskiner, mekaniske enheter. Det er ... Han bruker mennesker, 
individuelle personer. Unnskyld meg. Jeg mente ikke å rope så høyt. 
Nevner det. Men jeg er ikke opprørt. Jeg vet nøyaktig hvor jeg står. Det 
stemmer. Jeg har det bare bra.  
 
47-1102 Guds Engel 20. Gud bruker alltid mennesker til Sitt arbeid. 
Stemmer det? Han bruker ikke organisasjoner, eller noe slikt, og 
mekaniske enheter, men Han bruker mennesker. Den Hellige Ånd falt på 
mennesker. Det er Guds redskap her på jorden. 
 
Legg merke til at i alle disse sitatene, han sier menn, flertall. Ikke en 
maskin, ikke en mekanisk enhet, menn. Ikke for å komme bort fra emnet, 
men vi ser at lignelsen viste oss at det Tredje Rykk er ikke for de som er 
fortapt, men for de utvalgte. 
 
Og i talen: 63-1229E Se Hen Til Jesus 40. Nå, jeg må fortsette med 
evangelisering, akkurat slik som jeg i begynnelsen fikk i oppdrag å gjøre. 
Jeg må fortsette videre. Derfor, dere har erfart det Ordet, og dere vet hva 
dere skal se etter, hvordan dere skal bli stående. Jeg må fortsette videre 
med evangelisering. Og mine venner, hold dere i ro og bare beveg dere 
videre, for timen nærmer seg veldig raskt. Tiden når noe er i ferd med å 
bli gjort.  
41. Nå, Dere kan kanskje se noen små rare ting skje for meg. Ikke noe 
syndefullt, jeg mener ikke det. Men jeg mener noe rart i forhold til den 
vanlige trenden. Fordi, det som jeg har nådd frem til, til nå i tjenesten, jeg 
blir trukket tilbake her. Jeg følger med på den situasjonen, og venter på 
den tiden når jeg skal bruke det. Men det kommer til å bli brukt.  
42. Og alle vet at like så sikkert som det Første Rykk ble identifisert, så 
har også det Andre blitt identifisert. Og hvis du tenker virkelig godt etter, 
du som er åndelig. Som Bibelen sa: "Her er den som har visdom." Det 
Tredje er blitt korrekt identifisert. Skjønner? Vi vet hvor det er. Så det 
Tredje Rykk er her. 
 
Så før vi leser videre, legg merke til at han ble fortalt at hans tjeneste består 
av Tre Rykk. Det første ble identifisert til å være det ytre tegnet i hans hånd. 



Det andre ble identifisert til å være profetier og at hjertets tanker skulle bli 
gjort kjent. Og han sa at det tredje også er blitt identifisert. Nå, der hvor 
jeg er uenig med mange i dette Budskapet, er at jeg ikke tror at det Tredje 
Rykk har noe å gjøre med at bruden skal Tale Ordet, og at hun skal gi liv 
eller skape noe. Det var hans tjeneste. Men det er for oss, ved at det vil bli 
brukt for oss, til vår fordel, når det blir brukt av ham.  
 
Broder Branham fortsetter videre her, så la oss lytte nøye til hva han sier, 
 
43 Det er så hellig at jeg ikke kan si så mye om det, slik som Han fortalte 
meg i begynnelsen. Han sa: "Dette, si ingenting om det." Husker dere det 
for mange år siden? Det taler for Seg selv. Skjønner? Men jeg har prøvd å 
forklare det til andre, og jeg gjorde en feil. Dette vil være tingen som, etter 
min mening, (jeg sier ikke at Herren sier meg dette.) - Dette vil være den 
tingen som vil starte den bortrykkende troen for å bli tatt bort herfra. 
Skjønner? Ser dere?  
44 Nå, jeg må forholde meg rolig for bare en liten stund. Husk nå (og 
dere som hører på dette lydbåndet), dere kan kanskje se en slik endring i 
min tjeneste med en gang, blir trukket tilbake ... Ikke bli reist opp, blir 
trukket tilbake ... Vi er rett ved den tiden nå, og det kan ikke gå noe 
videre. Vi er nødt til å vente her bare et øyeblikk til dette skjer her 
borte, for å bli tatt opp. Da kommer den tiden. Men det blir grundig 
identifisert. 
 
Nå, han forteller oss hva som må skje først, i sin neste uttalelse. 
 
45 Det kommer en tid, i denne nasjonen, hvor denne nasjonen skal utøve 
all den makt som dyret hadde før det. Det var det hedenske Roma, da 
det ble et pavelig Roma. Se dere, at denne nasjonen vil gjøre det. 
46 Åpenbaringen 13 forklarer det tydelig. “Lammet kom opp av jorden. 
Det andre dyret kom opp av vannet”, skarer og mengder av folk. Dette 
lammet kom opp der hvor det ikke var folk. Et lam representerer en 
religion. Guds Lam … Og husk: Det talte som et lam. Det var et lam. 
47 Og da, etter en stund, mottok det makt, og det talte som en drage; 
og det utøvde all den - dragen, makten som dragen hadde før ham. Og 
dragen er alltid “Roma”. Så kan du ikke se det? Et romersk kirkesamfunn: 
"Et merke". Et protestantisk kirkesamfunn: "Et bilde av dyret". Og det lager 
en makt som vil tvinge alle protestanter, lik en forening. Du er nødt til 
å være med i dette kirkerådet, ellers vil du ikke være i stand til å ha 
fellesskap. Eller til - å ... 



48 Vel, det er praktisk talt slik nå. Du kan ikke gå til en kirke og forkynne, 
uten at du har et medlemskort eller en identifikasjon. 
 
Hmmmm!!! Og hva er et fellesskapskort? Det er et kort som tillater deg 
å ha fellesskap, eller en slags identifikasjon. – Så jeg stiller spørsmålet. 
Kan det være et "vaksinekort"? Er du nødt til å ha det, for å kunne være til 
stede i menigheten? Har vi allerede sett at dette har skjedd? Er det senere 
enn vi tror? 
 
Legg merke til at han sier hva vi venter på, for at dette skal skje. Og han 
sier at det er for USA til å ta sin rolle i Åpenbaringen 13. og tale på vegne 
av Dragen som er Roma. Så det vil ikke være Roma som taler, men dette 
bildet av dyret, som er USA sin politikk. Og den skyver alle landene inn i 
denne bakteriekrigføringen. Vi gjør alt det som CDC sier, og NIAH og WHO, 
som pleide å være finansiert av USA frem til Trump. Og deretter ble 
Gates-stiftelsen den største sponsoren. Og jeg tror at under Biden, nå er 
USA tilbake til å finansiere det.  
  
Igjen, vi må gå tilbake til det som broder Branham sa i Jesabel Religion, for 
å se at de ikke kunne få det gjort gjennom religion, så de måtte vende seg 
til politikken. Og der vil de få det gjort. Og når de gjør det, bringer de inn en 
boikott og dyrets merke. 
 
61-0319 Jesabel religion 102. Så en dag, etter at synden hadde krevd sitt 
offer, og Gud hadde brakt Sitt folk ned på sine knær … Jesabel tok alt, hun 
utryddet alt sammen, og hun vil gjøre det igjen! Det er SÅ SIER GUDS 
HELLIGE BIBEL: “Hun vil gjøre det igjen!” Hun er der på tronen nå, bak 
nikkedukken; vrir det akkurat til det hun vil, ingen kan stoppe henne. 
Sannelig, ingen vil stoppe henne nå, for det de ikke klarte å oppnå i de 
religiøse sirklene, det tok de inn i politikken, og der fikk de det til. 
Hm-hmh, det var nøyaktig det de gjorde. Og i det politiske vil det bli en 
boikott som fører nøyaktig tilbake til dyrets merke, like så sikkert som jeg 
står her, ser dere, slik Bibelen sier det. 
 
Og selvfølgelig, Bibelen sa det i Åpenbaringer 13. Legg merke til at han 
sier at det er det vi venter på skal skje før det Tredje Rykk vil bli brukt i 
sin fulle kraft. Og vi er der, mine venner. Så det eneste vi trenger å være 
på utkikk etter, er oppstandelsen, slik at vår profet og hans Tredje Rykk kan 
bli manifestert i sin fulle kraft. Det er ikke deg og meg som skal bruke det 
Tredje Rykk. Dette er hans Tredje Rykk. Du og jeg har ikke engang hatt en 



første og et andre Rykk. Så hvordan skal vi ha et Tredje Rykk? Dette er 
hans tjeneste, og hans Tredje Rykk, og ikke vårt. Men det vil bli brukt for 
oss. 
 
Tilbake nå til talen: 63-1229E Se Hen Til Jesus 48. Og nå, for personer 
slik som oss, vi kommer til å bli fullstendig utestengt av alt dette. Det 
er nøyaktig rett, fordi de ikke vil være i stand til å kunne gjøre det. 
49. Det strammer seg til. Og så, når den tiden kommer, og presset 
kommer til et punkt hvor du blir presset ut, da følg med, (hva jeg har 
tenkt å fortelle dere om noen få minutter) følg da med på det Tredje Rykk. 
Det vil absolutt ikke være til de som er fullstendig fortapte. Men det vil 
være for Bruden og Menigheten. 50. Nå, vi er nærmere enn det ser ut til å 
være. Jeg vet ikke når, men det er virkelig, virkelig nært. Jeg bygger 
kanskje en plattform som en annen kan trå på. Jeg kan bli tatt bort før 
den tiden. Jeg vet ikke. Og den tiden kan være denne kommende uken, at 
den Hellige Ånd vil komme med ... og bringe Kristus Jesus. Han kan 
komme neste uke. Han kan komme nå i kveld. Jeg vet ikke når Han 
kommer. Han forteller oss ikke det.  
51 Men jeg tror at vi er så nære, at jeg ikke ville dø av alderdom. Men, 
som 54-åring ville jeg aldri dø av alderdom før Han er her. Skjønner? Med 
mindre jeg blir skutt, drept eller noe annet, drept på en eller annen måte. 
Alderdom alene ville ikke drepe meg, før Han er kommet. Og jeg tror det ...  
52 Og jeg vil si dette. Jeg har aldri sagt det før. Men ifølge Skriften, ifølge 
det som Han sa for tretti år siden, trettitre år siden, på elven der nede, i 
1933, rettere sagt. Hva Han sa, alt sammen har skjedd helt nøyaktig. Jeg 
gjør det kanskje ikke, men dette Budskapet vil introdusere Jesus 
Kristus for verden. "For som døperen Johannes ble sendt for å løpe 
foran det første komme, slik skal dette Budskapet løpe foran det andre 
komme." Og Johannes sa: "Se, Guds Lam som tar bort verdens synd. – 
Ser du? Så det går parallelt med det på alle måter, og jeg vet det vil. 
Budskapet vil fortsette.  
 
Nå, brødre, Jesus Kristus, Ordet, har åpenbart seg for oss, 
Menneskesønnen har vist seg frem. Husk at det skal være en tilsynekomst 
før det annet komme. Og vi har allerede vært vitne til Herrens tilsynekomst, 
som er Kristi Parousia. Og av de 84 tegn og hendelser som er koblet 
sammen med denne tilsynekomsten, så har vi allerede vært vitne til 79 av 
dem. Så det er senere enn du tror. 
  



Fra talen: 63-1110M Sjeler Som Er I Fangenskap Nå 344.  
Lydbånd-folk, det er dere som lytter til dette lydbåndet, jeg skulle ønske 
dere kunne se på denne forsamlingen i denne stund. Hm-hmh. Jeg håper 
dere føler det på samme måte.  
345. Hva om det er det? Se på Skriftstedene samlet opp her. Kunne det 
være? Er det Tredje Rykk å forkynne for de Evig fortapte, de som har 
forkastet Budskapet om frelsen?  
346. “Vel,” sier du, “menigheten går …” Ja, de vil det. De vil fortsette rett 
videre, på samme måte.  
347. Men, husk, hele denne tiden, var Noah i arken. Bruden er forseglet 
inn med Kristus, det siste lemmet er blitt forløst. Det Sjette Segl har 
produsert seg selv. Det Syvende Segl bringer Ham tilbake til jorden. 
Lammet kom og tok Boken ut av Hans høyre hånd, og satte Seg ned og 
gjorde krav på det Han eide, det Han hadde forløst. Stemmer det? Det har 
alltid vært det Tredje Rykk.  
 
Nå, han stiller et spørsmål, til Lydbåndfolket. De som lytter til 
lydbåndene. Vil forkynnelsen på disse lydbåndene være til de som er 
fortapt? Husk, i Matteus 25, de uforstandige jomfruer lyttet til 
midnattsropet, de hørte invitasjonen: Kom ut av henne, mitt folk. Og de 
kom ut av deres kirkesamfunnssystemer, sammen med bruden. Men da de 
gikk ut for å møte Brudgommen, da kikket de etter en feil ting. De var 
ikke blitt lært opp til å få sine øyne bort fra karet. Så de gikk glipp av 
Brudgommen, som er Ordet, som sto der og banket på. Og da lette de etter 
et kar, og de så ikke at tilsynekomsten var før det annet komme. Og derfor 
gikk de glipp av Kristi usynlige Parousia, og de gikk for å søke etter oljen, 
slik at de kunne se brudgommens synlige komme. Men Han er Ordet, og de 
lette etter et kar, og de gikk glipp av invitasjonen fordi de ikke forsto det, 
eller at de rett og slett ikke trodde på det. Invitasjonen var: "Se, Han er her, 
kom ut for å møte Ham." Og i stedet for å se etter Ordet, Han som de ville 
ha visst å se etter, hvis de virkelig hadde hørt etter, og gjenkjent hva 
profeten talte om. Men de forkastet Avdekkingen Av Gud, og de forkastet 
Den Mektige Gud Åpenbart, og de forkastet Den Skjulte Kristus, og de 
forkastet Den Usynlige Forening, og de forkastet Kristus Åpenbart I Sitt 
Eget Ord. Og derfor, Kongen ble da «Den Avviste Kongen», av de som gikk 
til dem som solgte. De lette etter det fysiske legemet. Og derfor, fordi de 
lette etter et kar, da så de ikke, eller de forsto ikke hvem som var midt iblant 
dem, og det var Den Mektige Gud Avdekket. Fordi, Gud er Ånd. Og Han er 
her, og Han er like så virkelig som Han var da Han var i sin Sønns legeme. 
Men de gikk glipp av det. Og de gikk til dem som selger, og de avviste Den 



Usynlige Foreningen. Og derfor ble de overlatt til gråt og jammer og tenners 
gnissel, som er trengselsperioden.  
 
64-0500 Lydbrev Til Lee Vayle 68. Og så, da jeg satt der, helt plutselig 
begynner en røst å tale til meg. Den sa: "Vel, hvor tror du at visjonene 
dine kommer fra?" Skjønner? Var de inkludert i forsoningen? Ser du? Og 
jeg begynner å svare tilbake, uten å tenke. Og i samme øyeblikk, jeg ble 
liksom klar over at jeg snakket med noen der i skogen. Og det var ingen 
rundt meg. Og jeg tenkte: "Hva var det?" Og der, bare i noen få minutter, 
jeg tenkte: "Vel, jeg er ikke sikker. Jeg er ikke syk." Etter noen minutter, her 
var det igjen, og det snakket til meg. Det sa: "Du er blitt gitt kraft til dette." 
Skjønner? Og Lee, du trenger ikke å si dette. Det ledet opp til det Tredje 
Rykk. Skjønner du? Så du vet hva jeg mener. Så, men det sa: "Du er blitt 
gitt kraft til dette. Dette bringer det Tredje Rykk." Og jeg sa:"Vel, det er 
ingen syke mennesker her." Skjønner? Og så sa han: "Men du jakter, og 
du trenger ekorn." Han sa: "Bare si hvor de skal være, og hvilken måte 
de skal komme på, og de vil være der." Så jeg tenkte: "Åh, du." Jeg 
funderte litt på det.  
 
Denne historien som han forteller her, har å gjøre med da han ble bedt om 
å tale frem ekornene. Han ba ikke til Gud om å få dem. Men Gud bare sa til 
ham at han skulle gjøre det. Så i dette neste sitatet får vi enda en indikator 
på når det Tredje Rykk skal bli brukt. Han sier at det skjer når tiden for 
forfølgelsen starter opp. 
 
Broder Branham sier i talen 64-0112 Shalom 226 "Og vi vet alle at det er 
identifikasjonen, vi vet hva det Tredje Rykk er, vi forstår alle sammen det. 
Nå, du vil ha det på lydbåndet. Skjønner du? Og det er ... Vel, jeg tenker at 
det bare vil ligge i dvale en liten stund, frem til tiden for den store 
forfølgelsen starter opp. Det er da Det vil tale. Det vil bli manifestert. 
Akkurat som de fem klare tegnene, uten å feile, fullkomment. 
 
Ja vel, Dette: "Det er da", som han snakker om her, det er når forfølgelsen 
settes i gang. Vi får ikke se det før da. 
 
Broder Branham lar oss få vite at det Tredje Rykk vil komme slik som i 
Johannes 14:12, for det vil være disse "større gjerninger" som følger 
gjerningene i Johannes 14:12. Jesus taler om disse større gjerninger i 
Johannes 14:12. Han sier i talen:  
Shalom 64-0112 P:171. Så, en gang sa Han om det Tredje Rykk, 



hvordan det ville komme på denne ene måten, da ved å kjenne hjertet, og 
deretter, det talte Ordet.  
172 Jesus sa: "Større ting enn dette vil dere gjøre, for Jeg går til Min 
Far." Johannes 14:12, "De gjerninger som Jeg gjør, skal dere også 
gjøre; større enn disse, for Jeg går til Min Far." Akkurat som jeg sa for 
en stund siden, da Maria prøvde å identifisere Ham som Josefs sønn, da 
korrigerte Han henne. Hans Ord kan ikke feile. Han sa det: "Himmel og 
jord vil forgå, men Mine Ord vil ikke forgå."  
173 Når vi hører at symfonien som slår, forandrer seg, er i ferd med å 
forandre seg, da er tiden kommet for et vendepunkt. Vi er 
oppmerksomme idet Han begynner å slå rytmen, og vi har sett: "De 
gjerninger som Jeg gjør, skal dere også gjøre, og større skal dere 
gjøre." "Større", Han lovet det. Vi lurte på hvordan det kunne skje.  
 
Nå, her er det veldig tydelig at broder Branham plasserer det Tredje Rykk 
til å være de større gjerninger. Noen vil ha deg til å tro at Messias-tegnet 
er de større gjerninger. Men de større gjerninger skapte disse ekornene, 
gjennom Det Talte Ord. Og gjennom Det Talte Ord, kom livet tilbake inn i 
fisken. Akkurat slik som Jesu Tredje Rykk skjedde ved Det Talte Ord, som 
kalte Lasarus ut fra graven etter å ha vært død i fire dager, og forråtnelsen 
hadde allerede satt i gang. 
 
Derfor, utenom åpenbaringen av Seglene, som han sa skjedde ved det 
Tredje Rykk, og sverdet, som representerte Ordet, og viser oss et symbol 
for Det Talte Ord, utenom disse symbolene, da ser vi at det er blitt gitt til 
oss tre direkte manifestasjoner av det Tredje Rykk. 
  
1) Den mest kjente er de tre ekornene som ble talt inn i eksistens 
2) Den døde fisken ble vekket opp og gitt liv 
3) Hattie Wrights gutter gitt evig liv 
 
Legg merke til at alle disse tre tingene involverer Det Talte Ord. Og det som 
disse tre tingene har til felles, er at gjennom Det Talte Ord skjedde det en 
formidling av liv, hver gang. Og så fortalte han oss også om telttjenesten, 
og om den lille boksen. Og engelen sa: "Følg med på oppstandelsen der 
inne." Så la oss undersøke det som det neste. 
 
Nå har vi allerede sett på fastsettelsen av tidspunktet, på tegnene eller 
indikatorene for den ting når det skal bli brukt. Og vi vet at det Tredje 
Rykk vil komme inn i full effekt på det tidspunktet når kirkerådet begynner 



å stramme til, på det tidspunktet når presset skjer i sin fulle kraft. Det 
er tiden når forfølgelsen begynner, og det er også på den tiden at USA 
overtar å gjøre det skitne arbeidet for Roma, slik han påpekte at dette 
dyret i Åpenbaringer 13 ville gjennomføre planen for dyret i Åpenbaringer 
17. Og dette bekrefter videre sitatet fra Jesabel Religion, hvor broder 
Branham lærte oss: "Det vil gå fra religion til politikk, og da vil de få det 
gjort, en boikott og dyrets merke." 
 
I Det 7. Segl, her forteller broder Branham hvor dette stedet er, hvor det 
Tredje Rykk vil bli manifestert i sin fylde. Vi har allerede sett på hva det er, 
og når det vil skje. Og nå skal vi se på hvor det vil skje. 
 
63-0324E Det 7. Segl 299. Og akkurat da plukket Han meg opp. Han tok 
meg opp, og satte meg høyt opp på et sted hvor et møte var i gang. Så ut 
som et telt eller en katedral av ett eller annet slag. Og jeg så, og det var 
en slags liten boks, på en måte, et lite sted der på siden. Og jeg så at 
dette Lyset snakket med noen, over meg, det Lyset som dere ser der på 
bildet. Det virvlet bort fra meg slik som dette og dro over til dette teltet. Og 
Han sa: Jeg vil møte deg der. Og sa: Dette vil være det Tredje Rykk, og 
du skal ikke fortelle Det til noen. Og i Sabino Canyon, sa Han: Dette er det 
Tredje Rykk. 
300 Og det er tre store ting som følger Dette. Og ett foldet seg ut i dag … 
eller i går; det andre foldet seg ut i dag; og det er én ting jeg ikke kan tyde, 
fordi det er på et ukjent språk. Men jeg stod akkurat der og så rett på Det. 
Og dette er det Tredje Rykk som kommer frem. [Broder Branham banker 
på talerstolen tre ganger—Red.] Og Guds Hellige Ånd … Å du! Dette er 
årsaken til at hele Himmelen var stille. 
 
Og vi kan også lese fra hans preken Hvorfor blir folk så kastet rundt 
56-0101 P:18 hvor han sa, 48 Så tok Han meg derfra, og jeg så et veldig 
stort telt. Jeg har aldri sett et slikt telt! 
 
Husk nå at i hans dager, da var et telt laget slik som et gammeldags 
sirkus-telt, rette sider og et skrånende tak. Og det var stenger som holdt det 
opp i midten, og det ble hengt nedover til sidene. Men teltene i dag ser mer 
ut som en katedral. Og de blir støttet av store luft-kompressorer, og de er 
avrundet i hjørnene. Og taket buler ut, og de er ikke slik som de gamle 
teltene. Men de blir laget av den samme type materiale. Og jeg så teltet i en 
drøm, i detalj, tilbake i 2011. Og jeg beskrev det til broder Billy Paul, og han 
ble veldig begeistret da jeg fortalte ham det. 



 
Og broder Branham fortsetter i talen:  
56-0101 Hvorfor er Folk så Fortvilet? 48. Og det var fullpakket, og folk 
som stod oppstilt overalt. Og jeg gikk ut til ... Så ut som jeg sto over folket 
og så ned; der jeg nettopp hadde gjort et alterkall. Og hundrevis på 
hundrevis av mennesker gråt og gledet seg etter at de hadde akseptert 
Herren Jesus som sin Frelser. Og jeg kikket. 
49 Og så hørte jeg en mann reise seg og si: "Kall frem bønnelinjen." Og folk 
begynner å stille seg opp over på denne siden, til venstre fra der jeg var og 
så nedover mot plattformen. Og de hadde oppstilling helt opp og nedover 
gaten, for en bønnelinje. 
50 Jeg la merke til en liten trebygning til venstre for meg, som ville ha 
vært til høyre for meg hvis jeg var på plattformen. Og jeg så det Lyset som 
de har bildet av, vet dere. Det er alltid til stede i møtet. Jeg så at Lyset 
forlater meg og går til den bygningen, og går inn i den bygningen. Og 
en Røst sa til meg: “Jeg skal møte deg der inne. Det vil bli det Tredje 
Rykk." Jeg sa: "Hvorfor?" 
51 Han sa: "Vel, det vil ikke være et offentlig show, som det andre." Og 
jeg kom til det. 
 
Så, mine brødre, vi har mye å se frem til, men bare husk at dette Tredje 
Rykk tilhører ham, i hans tjeneste. Det er ikke vårt, men det vil være for 
oss, vi som er Kristi brud. Så ikke prøv å mase på Gud. Bare vær tålmodig 
og vent til alle disse faktorene faller på plass, etter hvert som vi nå kan se 
dem forme seg. Så vær tålmodige, og be om at du vil være en del av det, 
når oppstandelsesmøtene begynner. 
 
La oss be 
 


