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Denne formiddagen undersøkte vi rettferdighet (en rett forståelse) og En 
feil forståelse. Og hvordan en rett forståelse kommer via åpenbaring, og 
en feil forståelse mangler åpenbaringen av Guds Ord. Vi undersøkte også 
tilstanden for endetidens menighetstid, som blir kalt Laodikea. Og vi fant ut 
at folket har én ting til felles, de er alle blinde til sin egen tilstand, og dermed 
kan de ikke skille rett fra galt. De ble gitt et påbud om å anvende en 
øyensalve, som er det gjenopprettede Ordet, slik at de kunne se. Nå, en 
salve består vanligvis av noen urter plassert i en olje, for å holde dem 
sammen som en masse. Og vi vet at denne øyensalven er blitt gitt av Elias 
for denne tiden, hvor han anvender Den Hellige Ånd (oljen) på våre øyne, 
slik at vi kan vende tilbake til det originale Ordets sæd-Liv. Deretter gikk vi 
til Malakias 3 for å vise at det er nødt til å skje en tilbakevending til Ordets 
Sannhet og Liv, og at Gud måtte komme ned med et Rop og virke gjennom 
en profet i den ånden som Elias hadde, for å gjøre det. 
 
Så vi ser nå at kjennetegnet for denne tidsalderen, husk at det er det 
samme som i Malakias. Jeg tror jeg telte det opp en dag i Malakias, og jeg 
regner med at det var tjuefire ganger hvor begrepet 'du sier' blir brukt. Så 
derfor, Malakias og Åpenbaringen 3:14-22 løper absolutte parallelt. "Du 
sier. Du sier." 
 
Nå, hvis dette er den tidsalderen for 'du sier. Du sier, da vil også denne 
gruppen være 'Du sier, du sier, du sier'. Der har du det, Bibelen stemmer 
overens. Du kan ikke endre den. Hvert sted du går til, da vil dette 
Budskapet stemme overens med den.  
 
Folk taler, men de gir ingen ekko. Og det er bare én gruppe som taler 
riktig, fordi de gir et ekko av det som Gud sa. Den andre gruppen taler 
ikke riktig. De de gir ingen ekko. Selv om de siterer Ordet, har de ikke en 
rett bøyning på det. Skjønner? Den ene gruppen som vi har, må si den 
rette tingen. Det må være et ekko. Og legg merke til at før denne mannen, 
Elias, kommer. La oss se om det er alt sammen i én flokk. Han sa:  
Åpenbaringen 3:16 Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller 
varm, vil Jeg spy deg ut av Min munn.  



17 Fordi du sier: «Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for 
noe,» og du vet ikke at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken,  
 
Nå, den faktiske tilstanden til disse menneskene var at de faktisk talte i 
strid med Den allmektige Guds Ord. Vel, Gud må gjøre noe slik at hele 
denne flokken ikke skal tale i strid med Guds Ord. For ellers vil Gud ganske 
enkelt sende sine engler for å hevne og ødelegge hele flokken. 
 
Nå vet du like godt som meg at Gud ikke ønsker å bare ha noen deler av et 
legeme som skal bli tatt opp i denne oppstandelsen. Husk at Kristi legeme 
må komme til sin fylde.  
 
Efeserne 4:13 inntil vi alle når fram til troens enhet og kunnskapen om 
Guds Sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi 
fylde, 
14 for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og 
bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved å 
oppsøke med list for å fange i villfarelsens kunster. 
15 Men ved å tale sannhet i kjærlighet, skal vi vokse inn i Ham i alle ting, 
Han som er hodet - Kristus. 
16 Av Ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved den 
oppgaven som ethvert ledd har, etter virkningen av den styrke som er gitt 
hver del. Dette skaper vekst for hele legemet til sin egen oppbyggelse i 
kjærlighet. 
 
Hvert lem må komme inn. Legemet vil være fullstendig på denne siste 
store dagens manifestasjon, som vi ser etter, på sin egen særegne, stille, 
enkle måte. 
 
Nå sier han her: "Jeg vil ikke tillate at alle sammen skal bli ødelagt." Så 
hva skal Han gjøre? Han skal sende Elias. 
 
Se nå: 18 så råder Jeg deg til å kjøpe gull av Meg, gull renset i ild, så 
du kan bli rik, og hvite klær, så du kan være påkledt, så din nakenhets 
skam ikke skal bli avslørt, og øyensalve til å salve øynene dine med, 
så du kan se.  
(ikke bare at du salver øynene dine, men Jeg skal gi deg salven, slik at du 
kan salve øynene dine, så du kan se.) 
 



(Legg merke til at Han sier:) 19 Alle dem Jeg elsker, dem refser og tukter 
Jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg! 
Vær nidkjær, menighetens nidkjærhet i denne tidsalderen, i lys av den 
kommende Bortrykkelsen, fremfor Den allmektige Gud, det er en 
nidkjærhet for Ordet, fordi, ordet 'omvendelse' betyr: 'Få et nytt sinn'. 
 
Omvendelse er ikke en god følelse. Omvendelse er ikke sorg. For den 
sorg som er etter Guds vilje, virker omvendelse, ikke en gudfryktig sorg, 
som virker sorg. 
 
Vel, omvendelse betyr: 'Få et nytt sinn'. Slå det opp selv. Skjønner? 
Omvend deg, budskapet for denne tiden er: Få et nytt sinn. Fordi det er: 
Vi skal få en fornyelse i vårt sinn, og bli forvandlet. Det er Romerne 12, 
og det har vi allerede lest. 
 
Derfor, hvis du ikke har dette budskapet, vil du aldri gå i 
Bortrykkelsen, fordi ingenting utenfor dette Budskapet vil komme til 
liv. Skjønner du nå hvorfor jeg forkynner det? Og husk at sinnet er skjøden.  
 
Derfor, hvis du mottar et feil ord, da mottar du en feil sæd, og dermed 
et feil liv. Men hvis du gir et ekko av det vitnesbyrdet som Gud ga om 
sin sønn, da får du det samme livet som Han ga til sønnen. 1. 
Johannes 5:12 
 
Og det er ikke hva noen her oppe tolker og forteller til deg. Det er: "Hva 
sier Ordet?" Det er ett budskap for denne tidsalderen, og dette 
budskapet er: "Omvend deg". "Få et nytt sinn". Skjønner? 
 
"Ditt sinn har alt å gjøre med det, fordi Gud kan ikke instruere en 
idiot." Det eneste som Han sier om disse som har et svakt sinn: Trøst 
dem. Fordi de vet ikke noen ting. 
 
Nå, samvittighet er en del av ditt sinn. Og denne tidsalderen er så 
mentalt borte fra Den Allmektige Gud, at hvis ikke dette sinnet blir invadert 
av Ordet, av Sverdet, av Den allmektige Gud, som er en skjelner av 
hjertets tanker og hensikter, hvis ikke dette Ordet griper tak i oss og 
forandrer våre sinn, da er vi like fortapt som alle andre. Budskapet i denne 
tidsalderen er omvendelse: Få et nytt sinn. Kom på linje med Guds 
Ord. Skjønner? Ikke bare dine handlinger. Vi har hatt fine handlekraftige 
menn i generasjoner, vi har hatt gode, kjærlige menn i generasjoner. Men 



dette er den tidsalderen hvor mennesket har forlatt dette Ordet. Og 
derfor: De har forlatt Gud. Og nå nekter de å komme for å gripe tak i det 
Ordet som profeten bragte. 
 
Han sa: "Hvis ikke Elias kommer og bringer dere tilbake ..." og 
budskapet er: Få et nytt sinn. Det er ikke det at de ikke tilber Gud. De 
tilber Gud. Det er ikke det at de stjeler. De stjeler ikke. Det er ikke det at de 
forkaster tungetale. De taler i tunger. Så, hva er det? At Guds Ord skulle 
bli gjenopprettet. Vel, du kan bare tale det som er i tankene dine. 
 
Jeg vet at folk kommer med tåpelige uttalelser, de sier: "Den mannen talte 
før han tenkte." Men det er en løgn. Mannen tenkte bare ikke lenge nok 
før han talte, det er det hele. Hvordan skal du få et folk til å tale det som 
Gud ønsker å høre, det som skal bringe tilbake, eller gi tilbake et ekko 
av det vitnesbyrdet som Gud ga om sin Sønn, for at Gud skal gjøre i 
stand sine juveler, uten at det kommer gjennom sinnet? Skjønner? Å 
tale ut fra hjertet ditt, det betegner bare hva du egentlig er, en hykler eller 
noe annet. Men du er nødt til å komme gjennom sinnet.  
 
Nå sa han her: VIs iver til å fortsette i forvandlingen av ditt sinn, og kom 
på linje. Fortsett i en forvandling fra herlighet til herlighet, fra doxa til 
doxa. For på slutten, i denne store Hellige Ånds tidsalder, da vil det være 
bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der. og det koker 
ned til bud, linje, ord, ord, ord; frem til det kun er ett ord. Det er din 
endetid.  
 
Legg merke til hva Jesus også sa om denne endetiden. Jeg vil vise deg 
hvordan det hele skal foregå.  
 
Lukas 17:26 Slik det var i Noahs dager, slik skal det også være i 
Menneskesønnens dager:  
27 De spiste, de drakk, de tok til ekte, og de ble gitt til ekte, helt til den 
dagen da Noah gikk inn i arken og vannflommen kom og ødela dem alle.  
28 På samme måten var det også i Lots dager: De spiste, de drakk, de 
kjøpte, de solgte, de plantet, de bygde.  
29 Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra 
himmelen og ødela dem alle. 
 
Broder Branham sa at dette er så enkelt. Det går bare over alles hoder. 
"Han ser etter dette, åh han ser etter det." Hva med å se på dette Ordet? 



Skjønner? Ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Herren 
Jesus Kristus. Hør her, det kommer til å regne igjen. 
 
30 Slik skal det også være den dagen Menneskesønnen blir åpenbart. 
 
Legg merke til hva Jesus sa her i Lukas 17:26-30. Han sa at dette ville 
skje, skjønner?  
 
Hvis du bare lar meg få illustrere noe her. Jesus sa: Matteus 17:11 
Sannelig, Elias kommer først, og han skal gjenopprette alle ting. Og 
Peter forklarte det på Pinsedagen. Vel, hvis Peter hadde nøklene, og han 
forklarte dette på Pinsedagen, eller like etter Pinsedagen, hva Jesus mente 
da Han sa: "Elias skal gjenopprette." I min tenkning, da er det absolutt 
mulig at Peter også kunne ha tatt disse ordene om Noahs og Lots dager, og 
forklart dem for oss i lys av det som ble talt, om restaurering av Ordet i 
endetiden. Og uten den ville mennesket ikke kunne skille en rett 
forståelse fra ugudelighet. Og vet du hva? Det fungerer.  
 
La oss gå til 2. Peter 2 og finne ut av det. Du kommer til å se at Peter gjør 
det samme her som han gjorde i Matteus 17. 
 
2. Peter 2:1 Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik det 
også skal være falske lærere blant dere. Med list (i all stillhet, i 
hemmelighet) skal de føre inn falsk lære som leder til fortapelse. De skal 
fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå 
fortapelse. 
 
Du trenger ikke mange falske profeter. Du trenger bare et par ekte fjorten 
karats bløffmakere, og du vil snart få hundre lærere til å stå opp for å følge 
dem. Det stemmer. Lærere, "falske lærere blant dere. Med list (i all 
stillhet, i hemmelighet) skal de føre inn falsk lære," Føre inn hvor? Inn i 
Budskapet for tiden? Det samme som Paulus talte om i 2. Korinterbrev 11 
De skal endog fornekte den Herre som kjøpte dem." Og det gjør de 
sannelig. De har ingen peiling på om Gud er Én Herre, to Herrer eller tre 
Herrer. De kjenner ikke Gud. De kjenner ikke hedningenes Herre og Gud, 
de kjenner ikke Universets Herre og Gud. De har en Jehova, og en Elohim 
og en Jesus. Men det finnes bare Én, og de kjenner ikke denne ene Herren. 
Og de vet ikke hvordan Én Herre kan gjøre sin Sønn Jesus til både Herre 
og Kristus, og likevel står det fast at det finnes bare Én Herre. Hvorfor vet 



de ikke på hvilken måte at det er slik? Fordi de ikke kjenner denne Ene 
Herren.  
 
Her er en tydelig identifikasjon, rett her. 2 Og mange (det er en 
identifiserbar egenskap rett der. Og mange) skal følge etter på deres veier 
til fortapelse ... (Det er en vei hvor blodet er fraværende, ja visst! Hvis du 
ikke vandrer i lyset, da renser ikke blodet. 1. Johannes 1:7 Du er nødt til å 
"vandre i lyset, slik Han Selv er i lyset, da renser Jesu blod deg fra all 
synd. (Synd er vantro). 
 
Derfor, Ikke noe lys, ingen forståelse, ikke noe blod. Så din forståelse, 
og ditt offer tilbake til Gud, er da uten blod. Og på samme måte som med 
Kain vil det ikke bli akseptert av Gud. 
 
Du sier: «Åh, kom igjen, predikant, det er ikke riktig.» Har du lest eller 
hørt om den gangen da Jesus sa at deres tilbedelse var forgjeves? Han sa 
det, jeg håper at du vet om det. Åh, det er tilbedelse, helt greit. Men den er 
forgjeves, og Gud vil ikke engang ta det i betraktning.  
 
Markus 7:7 Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud 
som om det var den rette lære.  
 
De underviser en lære, ja visst, men ikke Hans lære. Og bare en viss liten 
gruppe i Malakias 3, talte Hans Ord, Hans Lære, Hans undervisning. Og 
alle de andre talte, men Gud lyttet ikke til deres tale, men bare til de som 
ga et ekko av det som Han sa. Det er hva som er forskjellen, mine brødre 
og søstre. Det er det eneste som setter disse menneskene til å være 
forskjellig fra alle de andre, det er hva de talte med hverandre om. Og det 
var ikke NASCAR (Bilsport), og det var ikke fotball, og det handlet ikke om 
jakt og fiske. Det var å gi et ekko av hva Hans Ord var, for den tidsalderen 
de levde i. 
 
Men legg merke til at disse andre kom inn i Budskapet, og de begynte å 
lære andre ting, men ikke det som Han lærte. Og Bibelen sier: og MANGE 
skal motta det som disse falske lærerne skal lære. Og faktisk, det som 
de lærer, bringer sannhetens vei i vanry. Og på grunn av dem skal 
sannhetens vei bli spottet.  
 
Det greske ordet der er blasfemi. På grunn av det som disse falske 
lærerne bringer inn i Budskapet, vil den virkelige sannheten og den rette 



veien til denne sannheten, bli spottet. Nå, dette er ikke noe som jeg finner 
på, dette er hva Guds Ord lærer oss.  
 
3 Med grådighet og oppdiktede ord (med en vrangforestilling) skal de 
(forkynnere og pastorer) tjene på dere. (Så de kobler sine ord for å få mest 
mulig ut av sauene. De vil med vilje gjøre handel med folket, akkurat slik 
som vi leser om den katolske ånden i Johannes Åpenbaring, hvor det blir 
sagt at de drev og handlet med menneskenes sjeler. Den samme ånd. 
Bare gå til nettstedene deres, og da finner du ut at de selger både dette og 
det andre. Hei, hvis bare skoen passer inn der.) I lange tider har dommen 
over dem ikke vært uvirksom, og deres fortapelse slumrer ikke. 
 
Nå, "og fører over seg selv en brå fortapelse." Det er nøyaktig rett, fordi 
den brå fortapelsen kommer ved endetiden, når de har et flott 
halleluja-jubileum, når de tror det skjer en flott verdensomspennende 
samling. De ser etter en vekkelse, men vår Elias-profet sa at vekkelsen er 
over.  
 
Å ja, de synes at det bare er vidunderlig, og det vil se vidunderlig ut. Og det 
skjer en brå fortapelse, fordi de har fornektet selve den Gud som ble sendt 
ut iblant dem, da Gud identifiserte seg selv iblant dem, hvem vi er. Amen, 
jeg liker det, setter min sjel i brann. Jeg vil heller gå til helvete og forkynne 
sannheten, enn å gå til himmelen og forkynne en løgn. Dere må ha en 
robust karakter i deres sjeler, brødre og søstre, ellers vil dere ikke være i 
stand til å stå opp mot dette stormangrepet mot sannheten. Dette er 
endetiden. Hold deg til Guds Ord. Ja visst, noen kommer til å bli 
fornærmet. Ikke bekymre deg. La dem bli fornærmet. Jesus sa: Og 
salig er den som ikke tar anstøt om Meg. Og Han er Ordet. 
 
2 Peter 2:2 Og mange skal følge etter på deres veier til fortapelse. Der 
hvor Jesu Kristi blod ikke lenger vil kunne bli anvendt. De kan tale alt de 
ønsker om et offer. Men brødre og søstre, Paktens Blod vil ikke gjøre noen 
ting godt for dem, fordi de har forkastet den eneste veien til blodet. Og det 
er Guds Ord, i henhold til Hebreerne 3 og 4. 
 
Lytt nå, 2. Peter 2:2b og på grunn av dem skal sannhetens vei bli 
spottet." Der har du det. Disse juvelene vil tale imot det onde. De vil tale 
sannhetens Ord. Ikke rart at Gud skriver en minnebok om dem som taler 
på en bestemt måte. Hvorfor? Fordi de taler og sier det som Han sa, slik 
som Han sa det.  



 
Amen! Jeg skal fortelle deg at hvis du er i Herren Jesus Kristus, og Han er i 
deg, da vil du tale sannheten. Og hvis du er i sannheten, da vil du være i 
Herren Jesus Kristus. Du sette begge disse sammen, og du vil være sikker i 
din sak.  
 
Legg merke til 2. Peter 2:3 Med grådighet og oppdiktede ord skal de 
tjene på dere. I lange tider har dommen over dem ikke vært uvirksom, og 
deres fortapelse slumrer ikke.  
4 For så sant Gud ikke sparte de engler som syndet, men kastet dem ned i 
avgrunnen og overgav dem til mørkets lenker, for at de skulle være i 
forvaring til dommen,  
5 og så sant Han ikke sparte den gamle verden, men bevarte Noah, én av 
åtte mennesker,  
 
Der er det. Som det var i Noahs tid - de ga til ekte.  
 
Vi skal få opp et bilde av dette nå, og se hva vi taler om. Han sa de ville 
løpe parallelt, og likevel sa han i Malakias at de ikke ville kunne skille rett 
fra galt. La oss finne ut mer om dette bildet, hvorvidt Gud skal fornye 
menneskenes sinn, og gi dem en sjanse til å omvende seg.  
 
Lytt, "2. Peter 2:5 og så sant Han ikke sparte den gamle verden, men 
bevarte Noah, én av åtte mennesker, en forkynner, 
med en rett forståelse." Der har du det. Ja visst. Det er nødt til å skje på 
nytt denne gangen også. Gud måtte sende en forkynner med en rett 
forståelse. 
 
Jeg tror at William Branham var en av de mest innviede, fullkomne, ærlige 
menn i hele denne verden. Men jeg ønsker å fortelle deg at andre menn var 
like store i den samme begavelsen.  
 
Men de var ikke den mannen som skulle bli denne forkynneren med en 
rett forståelse, fordi de ikke hadde den samme rette forståelsen 
angående Ordet for denne dag. Vi er i samme båt, broder og søster. 
 
Nå: 5 og lot vannflommen komme over de ugudeliges verden, 
 
Hva bringer inn dom, når det rettferdige Ordet går fremover, og 
menneskene avviser det? 



 
6 og så sant Han gjorde byene Sodoma og Gomorra til aske og dømte 
dem til ødeleggelse og gjorde dem til eksempel for dem som senere 
kom til å leve ugudelig,  
7 og så sant Han utfridde den rettferdige Lot, som ble plaget under de 
ugudeliges umoralske oppførsel -  
8 for denne rettferdige mannen som bodde blant dem, (ved det han så 
og hørte,) ble plaget dag etter dag i sin rettferdige sjel ved å se og høre 
de lovløse gjerninger.  
9 Like så sant vet Herren hvordan Han skal utfri de gudfryktige fra 
fristelser, og holde de urettferdige i forvaring, til dommens dag, for å 
straffes. 
 
Du har et bilde der, hva Gud sa han skulle gjøre i Malakias. Kommer til å 
ødelegge verden med en flammende dommens ild. "Jeg vil ikke 
ødelegge denne verden igjen med vann", sa Jesus; "Jeg skal ødelegge 
den med ild." 
 
Jeg taler ikke nå om en oppløsning av elementene, når han skal bringe ned 
Det Nye Jerusalem på et gjenopprettet univers, en ny jord. Jeg taler nå om 
da han sa at vi skal trå på asken til de ugudelige. Og du har disse to 
sittende rett her, og de kommer til å være her. Men han frelser de med en 
rett forståelse, slik som Han frelste Noah, slik han frelste Lot. Skjønner? 
Og deres sjeler var plaget. Hvorfor? Fordi det var en konflikt med Ordet. 
Det er hva det var. De regner alle sine egne ting som like bra som denne 
gruppen her borte. De har like mye kraft. De har like mye åndelig tilbedelse 
... Faktisk ser de ut til å ha mer. Men konflikten er over Ordet. Skjønner? 
Det er der din åpenbaring kommer inn, det er der din åpenbaring står. 
 
Legg merke til vers 10 og aller mest dem som vandrer etter kjødet i 
urenhetens lyst." Ser du? Hvorfor er det slik? De er ikke blitt vasket i 
vannbadet i Ordet. Jeg bryr meg ikke om hvor godt de oppfører seg, og 
hvor fullkomne deres handlinger er, hvor moralske de ser ut til å være. Hvis 
du har blitt vasket på et annet sted, utenfor vannbadet i Ordet, brødre 
og søstre, da vil det ikke være tilstrekkelig. Skjønner?  
 
Derfor, slik som Jesus sa til Johannes i Jordanelven: "La det nå skje! For 
slik er det rett av oss å oppfylle all rett forståelse ... Hvorfor? Fordi 
Ordet sier det," da Han ble døpt i vann: Johannes 1:33 Ham som du ser 



Ånden komme ned og bli over, Han er Den som døper i Den Hellige 
Ånd.  
 
Hvor mange går da helt frem til Herren Jesu Kristi navn? Ser du? Du har 
fått mangfoldige millioner av dem, og milliarder, og de snakker om tre guder 
og en treenighet, og i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. I Jesu 
navn, det er millioner av menn som heter Jesus. Du har nå en konflikt der 
på ett nydelig navn: Herren Jesus Kristus. 
 
2 Peter 2:10b De forakter myndighet. Sannelig gjør de det. De hater 
myndigheter i menigheten, dette handler ikke bare om et ordinert bystyre. 
De forakter den myndighet som Gud satte i menigheten. Og denne 
forakten er i alle menigheter. Laodikea, "folkerettigheter". Og du ser det 
hver dag i nyhetene, de forakter myndighet. 
 
Legg merke til det; "De er overmodige." Det betyr at de gjør det som de 
ikke har noen rett til å gjøre. Viser at de ikke har en rett forståelse. De har 
ikke "SÅ SIER HERREN," de taler, men det er ikke et ekko, det er deres 
egen tenkning. "Egenrådige;" de vil ikke legge sin egen vilje inn under 
Guds Ord. Og hvis de ikke gjør det, da er det heller ikke dem som det blir 
talt om i Filipperne 2:13 For det er Gud som virker i dere både til å ville 
og deretter å gjøre hans gode velbehag. " Og derfor, hvis de har sin egen 
vilje, og de gjør sin egen vilje, da er ikke Gud involvert i det hele tatt. De er 
overmodige og egenrådige.  
 
 "Og de er ikke redde for å spotte de høye makter."  
 
Og Amplified Bibelen sier det på denne måten, 10b de forakter autoritet. 
De er overmodige og hensynsløse, egenrådige og arrogante skapninger, 
forakter Herrens majestet, de skjelver ikke når de håner englene, (Guds 
budbærere). 
 
Og du ser dette i disse som har falt ifra. Som den gamle lignelsen sier: 
"Dårer vil gå med piggsko der engler frykter å trå. " 
 
11 mens engler, som er større i styrke og makt, ikke kommer med noen 
spottende anklage mot dem overfor Herren.  
12 Men disse menneskene ligner ufornuftige villdyr som er naturlig født til å 
fanges og utslettes. De taler ondt om de ting de ikke forstår, og de skal 
gå fullstendig til grunne i sin egen fordervelse,  



 
Ting de ikke forstår. Da burde de lukke igjen munnen, hvis de ikke vet hva 
det er. Jeg husker en venn av meg. Han besøkte en kirke en gang. Og etter 
at møtet var slutt, da var det 8 brødre som sto der og snakket ondt om Kristi 
parousia. Så denne broderen gikk bort til dem og sa: Jeg hører alle de 
dårlige tingene som dere brødre sier om Parousia, så hva er Parousia? Og 
ingen av dem visste engang hva det var, det som de rakket ned på. Jeg har 
hørt pastorer kalle det et oppkast, og andre kaller det en falsk lære, og 
ingen av dem vet hva dette faktisk er, det som de taler om. Og likevel, 
Jesus talte om Sin Parousia, og Paulus talte om det. Og han sa at hvis du 
forkynner noe som er i strid med det som han forkynte, da er du forbannet. 
Og Jakob og Johannes talte alle om det, så det er en bibelsk lære i 
endetiden. 
 
12. Men disse menneskene ligner ufornuftige villdyr som er naturlig født til å 
fanges og utslettes. De taler ondt om de ting de ikke forstår, og de skal 
gå fullstendig til grunne i sin egen fordervelse,  
 
Hør nå her, jeg blir lut lei når jeg siterer Skriften, og deretter kommer det 
noen og sier at du taler imot den og den. Jeg skrev ikke dette. Den Hellige 
Ånd skrev det, og Han profeterte det gjennom Peter. Og jeg har ikke bedt 
disse menneskene om å tale ondt om det som de ikke vet noen ting om? 
Men Peter sa at de ville gjøre det. Og det å tale imot det i uvitenhet, det gjør 
dem til "ufornuftige villdyr, De taler ondt om de ting de ikke forstår." Og 
han sier dette om dem: "de skal gå fullstendig til grunne i sin egen 
fordervelse".  
 
Jeg skrev ikke dette, men jeg vil absolutt gi et ekko av det som han sa. Og 
det plasserer meg i Malakias 3 som en juvel i Guds Krone. Og det 
plasserer også deg der, hvis du sier det slik som Han sa det. 
 
Men ved nåde er du frelst gjennom Åpenbaring, og det er ikke av deg 
selv. 
 
Men brødre og søstre, hvis dere ikke har åpenbaringen, da har dere en 
fordervet tro fra et fordervet sinn. 
 
13 de får urettferdighetens lønn. De regner det som en glede å bruke 
dagen til et utsvevende liv. De er som skamflekker og styggedommer, og 
de fråtser i sine egne forførelser mens de fester sammen med dere. 



 
Hvem fester de med? Han sa at de fester med deg. Dette er de som med 
list bringer inn sine egne tanker, og de avviser Guds Budskap for tiden. Det 
er det vi leser om. 2. Peter 2:1 Men det stod også fram falske profeter 
blant folket, slik det også skal være falske lærere blant dere. Med list 
skal de føre inn falsk lære som leder til fortapelse. 
 
Så de fester med deg, lytter til det samme Ordet for tiden, som du lytter til. 
Og i 2. Peter 2:13 Hva fester du på? Guds Ord. Og de blir lurt angående 
sine egne trosbekjennelser og dogmer." 14. Deres øyne er fulle av 
skjøgen, ..." "Bli med på dette, bli med på det, åh det er vidunderlig; Alle 
kommer sammen. Den økumeniske bevegelsen er i gang, halleluja. Vi vil 
alle være brødre." 
 
Vel, regn ikke med meg, vær så snill. Magen min tåler det ikke, og jeg har 
fått en hodepine. De kan ikke opphøre med å synde. De lurer ubefestede 
sjeler." Åpenbaringens klippe er den eneste stabiliteten noen kan få. De har 
et hjerte som er opplært i grådighet, (grådig praksis) de er 
forbannelsens barn.  De tilhører Kain. Og ikke glem at Kain var 
forbannet.  
 
De har forlatt ... legg merke til 15: De har forlatt den rette vei," (De 
hadde det. Men de avslo det.) "de har gått seg vill.,"(Hvordan?) "De har 
fulgt veien til Bileam." Og han brukte en ekte, en ren Guds gave, for å få 
noe til seg selv, og for å ødelegge Israel. Og han døde i synd mens han 
kjempet imot Israel. 
 
Det er nøyaktig hva Bibelen lærer oss, fordi han ble funnet død i striden, 
mens han kjempet imot Israel, og 16 Men han ble refset for sitt lovbrudd. 
(Han dristet seg til å bruke en gave utenfor dens rette sted, der hvor den 
skulle bli brukt). Hør her: Et stumt esel talte med et menneskes stemme, 
og stanset profetens galskap. 
 
Legg merke til at de er gale ... Og Broder Branham sa: De har åndelig 
hukommelsestap. Profetens galskap. " Det er Hva Bibelen lærer. De vil 
bli gale. Dette er brønner uten vann. De får noe, men det er ikke noe vann 
der. Ikke noen "Hellige Ånd". Ikke noen "renselse ved vannbadet i 
Ordet". 
 



Så, til tross for det faktum at de sier at de har Den Hellige Ånd, de har 
Den ikke. Skjønner? De har en form for gudfryktighet, men de fornekter 
kraften, som er Den Hellige Ånd, som bare kommer gjennom Ordet. Så når 
de avviser Ordet, da avviser de Den Hellige Ånd. Legg merke til at de er en 
brønn, og det er en form som skulle inneholde vann. Men de har ikke noe 
vann, og da har de ingen kraft, ingen Hellig Ånd. 
 
17 Disse er brønner uten vann, skyer (vitner) som drives av sted av 
stormen (ingen vind i dem). Det dype bekmørke holdes av for dem til 
evig tid. 
 
18 For når de taler (du sier, du sier, du sier) tomhetens store og 
hovmodige ord, (tomhet er "uten innhold", det gjør deg absolutt ikke noe 
godt, en stolthet) får de ved kjødets lyst og i uanstendighet narret dem som 
nettopp har unnsluppet dem som lever i villfarelse.. (Religiøse opplevelser, 
opprydding av deres liv, åndens gaver manifestert, det ser ut som den 
virkelige tingen; men de har den ikke.) 
 
19a Mens de lover dem frihet, er de selv treller under den samme 
fordervelsen. Hva var fordervelsen? De fordervet Det allmektige Guds 
Ord, og det bringer død og ikke liv. Skjønner? Ja visst. Jeg vet at verden 
tenker at vi har avsilt myggen, men slukt kamelen. Det er der de tar feil. 
Skjønner?  
 
Se nå: For det en ligger under for, av dette er han også trellbundet 
under.  
 
19b Hva forlot de? De forlot sannheten. De gikk etter gaver. De hadde 
manifestasjoner. Vi skal straks forteller deg hva de hadde. De hadde 
mange ting, men de er i trelldom. De befinner seg rett der i trelldom. De har 
lagt sitt øre mot døren, og de sier: "Jeg elsker mitt kirkesamfunn. Jeg elsker 
min tungetale. Jeg elsker min levemåte." Og den lille sylen vil stikke et hull i 
øret, og de vil aldri mer høre Ordet igjen. Nei, det vil de ikke. Det kan jeg 
bevise. Vent til vi kommer til Hebreerne 6. Ja visst. Hør nå: 20 For om de 
først har flyktet unna verdens urenheter ved erkjennelsen av Herren og 
Frelseren Jesus Kristus, og de så igjen blir viklet inn i disse urenhetene 
og underlagt dem, da er det siste blitt verre for dem enn det første. 
Etter at de har unnsluppet urenhetene, så vender de tilbake igjen til det ... 
De unnslapp verdens urenhet gjennom kunnskapen om vår Herre og 



Frelser, Jesus Kristus. De er igjen blitt viklet inn i det samme, og de er 
blitt beseiret. Det siste er blitt verre for dem enn det første. 
 
Så Malakias taler om en gruppe som vender tilbake til Ordet, og de skjelner 
mellom rettferdighet og ugudelighet. Men de andre vender tilbake til sitt 
oppkast og sin forurensing.  
 
Hør nå, Bibelen sa at Han som har begynt den gode gjerning i dere, vil 
fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Han sa: Mine får hører Min røst. De skal 
aldri dø. Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. 
Heller ikke skal noen rive dem ut av Min Fars hånd. Han sa: "Dere er 
forseglet av Den Hellige Ånd frem til deres forløsningsdag. 
 
Evig sikkerhet er absolutt i Ordet fra Den Allmektige Gud, hvis du er født 
på ny. Og disse menneskene ble ikke født på ny, fordi de kunne gå rett 
tilbake til der de kom fra. Hva er du født av? Du er født av det åpenbarte 
Ordet fra Den allmektige Gud. Så derfor, disse var ikke det. De har 
trosbekjennelser og dogmer. Og de ser ikke mirakel etter mirakel basert på 
det faktum at de tror på en Gud, og at de er ett med Ham, og at Gud er 
kjærlighet. Og de fornekter en jomfrufødsel av den elskede Jesus Kristus. 
Jeg kan se det. Og ikke fortell meg da at du ikke kan se mektige mirakler av 
dem som går videre. Og de tar alle feil, hvis de ikke går tilbake til Ordet. 
Hvorfor? I begynnelsen, Han var Ordet, og Ordet var med Gud, og Ordet 
var Gud, Johannes 1:1 og hvor var du? Du var et av de små ordene på 
innsiden av Ham. Skjønner?  
 
Nå, Ordet sier at deres avslutning vil bli verre enn begynnelsen. Han sa at 
du ikke kan forestille deg det. Han sa: "Det som du tror at du unnslapp, du 
kan ikke forestille deg den trelldommen som du faktisk har plassert deg selv 
inn i."  
 
La oss gå tilbake til Malakias. Alle unntatt de som taler på denne 
bestemte måten og frykter det navnet, hvis du ikke har det ved en 
åpenbaring, da står det skrevet: alle dere andre kommer til å bli ødelagt. 
Vent til trengselen rammer dem. Og de vil si: "Åh Gud, hva skjedde? Hvor 
gikk vi glipp av det? Ser du? Selvfølgelig vil det være noen som sier: "Vel, vi 
ble fortalt at vi ikke blir rykket opp før helt til slutt." Når kommer da slutten? 
Bortrykkelsen, Herre, Bortrykkelsen, Herre, Bortrykkelsen, Herre. Ingen 
Bortrykkelse, ikke ...? ... Skjønner?  
 



Hør nå: det hadde vært bedre for dem å ikke ha kjent rettferdighetens 
vei. 
 
21 For det hadde vært bedre for dem om de ikke hadde kjent til 
forskjellen på rett og galt, Det var bedre at de ikke hadde fått sjansen til å 
vite ... Det er det han egentlig sier, sjansen til å skille rett fra galt. Skjønner? 
Langt bedre enn å ... enn å ha kjent til det, for så å vende seg bort fra 
det hellige budet som ble overgitt til dem. 
Hvor mange ganger ble det overlevert? To ganger.  Husk Moses, 
Moseloven på Horeb-fjellet. Husk den andre gangen da Guds Ord kom, 
den andre gangen. Husk at den første gangen kunne det falle, men den 
andre gang kan det ikke falle. Hvorfor? Det er gjenopprettet. Skjønner? 
Du har et bein som er brukket. Hvis det blir reparert riktig, da vil det aldri 
brytes igjen på det samme stedet. Hvorfor? Fordi det er en ny vekst rundt 
det. Ser du?  
 
La oss be ... 
 


