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Som vi undersøkte i forrige uke, Malakias 3, om en gruppe som vender 
tilbake til Ordet og skjelner mellom rettferdighet og ugudelighet. Og de 
andre vender tilbake til sitt oppkast og sin forurensing. 
 
Malakias 3:16 Da talte de med hverandre, de som frykter Herren. Og 
Herren lyttet og hørte det. (oppfatte, forstå) For hans åsyn ble det skrevet 
en minnebok for dem som frykter Herren og høyakter hans navn. 
17 De skal være mine, sier Herren, hærskarenes Gud, min eiendom, den 
dagen jeg gjør mitt verk. (Engelsk Bibel skriver: "den dagen jeg setter 
sammen mine juveler.") Og jeg vil være mild mot dem, likesom en mann er 
mild mot sin sønn som tjener ham. 
 
Amplified Bibelen 16 Da talte de som fryktet HERREN med ærefryktfylt 
og ærbødighet til hverandre; og HERREN fulgte med og hørte det, og en 
minnebok ble skrevet for Ham om dem som frykter HERREN, som har en 
holdning av ærbødighet og respekt og som akter på Hans navn. 17 "De skal 
være Mine," sier Hærskarenes Herre, "den dagen når Jeg offentlig 
gjenkjenner dem og åpent erklærer dem for å være Min Egen eiendom, 
Min helt spesielle skatt. (Mine adopterte sønner) Og jeg vil ha medlidenhet 
med dem og spare dem, som en mann sparer sin egen sønn som tjener 
ham." 
 
18 Da skal dere vende tilbake igjen. Og dere skal se forskjell mellom den 
rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke 
tjener ham. 
 
Hør nå, dette taler om sønnekår, om adopterte sønner. Og alle andre skal 
omkomme. Men de adopterte skal bli frelst fra de dommer som skal 
komme, på grunn av at de andre har forkastet Gud. De avviste Hans 
barmhjertighet som kom via Hans Budskap, og de valgte dommen, 
gjennom sin avvisning. Og derfor har Gud gitt dem en kraftig villfarelse, og 
vi ser at hele verden befinner seg i en stor villfarelse i denne tiden.  
 



Nå, en Evig sikkerhet er så absolutt der i Den allmektige Guds Ord, for de 
som er født på ny. Og disse andre menneskene, de som forkastet Guds 
Ord for denne tiden, ble aldri født på ny, derfor var de aldri sønner. Og legg 
merke til at disse menneskene ikke vil vende tilbake til Ordet. Men de er 
nødt til å vende tilbake til noe, så de vil vende tilbake til det som de kom ut 
av, før Ordet ble forkynt for dem. Da vil de gå rett tilbake til der de var før. 
Og Bibelen sier at de vil vende tilbake til sitt oppkast. 
 
Men hva med disse som blir behandlet som sønner? Hvordan ble de født? 
De ble født av Guds åpenbarte Ord. Og grunnen til at disse andre ikke har 
den fødselen, de ble født av trosbekjennelser og dogmer. Likevel, de har en 
salvelse her ved endetiden, så de kan se mirakler og overnaturlige 
manifestasjoner av Den Hellige Ånd. Det er ikke annerledes enn at Israels 
barn så Guds handlinger, men forsto aldri Hans veier, slik Moses gjorde.  
 
Salme 103:7 Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for 
Israels barn. 
 
Legg merke til hva som skjedde med dem som så Guds handlinger, men 
aldri forsto Hans veier? De omkom i ødemarken. Så det spiller ingen rolle 
om du var i live for å se Gud i aksjon, enten på Moses sin dag eller på 
William Branhams tid. Det som betyr noe, er om du forstår hva Gud gjør 
i Sin tid, eller ikke. For vi er ved enden, og begge gruppene må vende 
tilbake. Men hva vender de tilbake til? Det er spørsmålet. Bare de som er 
rettferdige (med en rett forståelse), de som forstår Guds veier, vil vende 
tilbake til det Ordet som blir brakt til oss av endetidens profet i Malakias 4. 
Og alle de andre vil vende tilbake til noe annet, de vil vende tilbake til sin 
egen rettferdighet. Og det er som skitne filler i Guds øyne. Og deres egen 
rettferdighet blir referert til som: En hund til sitt oppkast og en gris til sin 
søledam. Derfor, hvis de ikke vender tilbake til Ordet, da vil de vende 
tilbake til noe annet.  
 
Johannes 1:1 forteller oss: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos 
Gud, og Ordet var Gud. Og Efeserne 1:3 forteller oss at vi var i Ham før 
verdens grunnvoll ble lagt. Så vi var en del av Gud tilbake der, en del av 
Hans tenkning. 
 
Nå står det om den andre gruppen at deres avslutning kommer til å bli verre 
enn deres begynnelse. Han sa: "Hva? Du tenker at du har sluppet unna? 



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 som 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." 
 
Hør på dette: "Det hadde vært bedre for dem å ikke ha kjent 
rettferdighetens vei." 
 
2. Peter 2:19 Mens de lover dem frihet, er de selv treller under 
fordervelsen. For det en ligger under for, av dette er han også trellbundet 
under. 
 
Hva er denne fordervelsen som de skal trelle under? Det er deres eget 
sinn, deres egen tenkning, deres egen doxa. Og de foretrekker det, fremfor 
Guds Doxa. Den stadfestede åpenbaringen for denne tiden.  
 
1. Peter 1:22 Deres sjeler er blitt renset i lydigheten mot sannheten, ved 
Ånden, inn i oppriktig broderkjærlighet, så elsk hverandre inderlig av et rent 
hjerte, 
23 dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig (Det greske ordet betyr: 
forgjengelig, fordervet, besmittet og infisert) sæd, men uforgjengelig, ved 
det levende Guds Ord som forblir til evig tid. 
24 For: Alt kjød er som gress, og all herlighet hos mennesker 
(menneskers doxa) er som blomsten på gresset. Gresset visner, og 
dets blomst faller av.  
25 Men Herrens ord forblir til evig tid. Og dette er Ordet, det som ble 
forkynt for dere. 
 
Så den fordervelsen som Peter taler om i 2. Peter 2:19, er at de vender 
tilbake til sitt eget ord, sin egen doxa, som er deres egne meninger, 
verdier og bedømmelser. Det er den fordervelsen som Peter taler om i 2. 
Peter 2:19. Den samme Peter skrev 1. Peter 1:22. Den samme Peter skrev 
2. Peter. Og han fortalte oss i 1. Peter hva denne fordervelsen er, at det er 
deres egen doxa. Han kalte det den forgjengelige sæd, og sæd er et ord. 
Men den forgjengelige sæden dør, den må dø og forsvinne. Det er et 



fordervet ord. Men han kaller Guds Ord det motsatte, han kaller det "Guds 
uforgjengelige Ord som evig består. 
 
Så det ene varer evig fordi det ikke kan bli fordervet, for det er 
uforgjengelig. Mens det andre dør fordi det er forgjengelig. 
 
Og så, etter at han forteller oss at de vender tilbake til sin egen 
fordervelse, eller sin egen doxa, da sier han i vers: 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. 
 
Vel, det er interessant at dette taler om de som igjen blir viklet inn, de 
kommer først til en viss kunnskap, men deretter har de et frafall. Det er 
nøyaktig Hebreerne 6, hvor de En gang har fått del i, og er blitt opplyst, 
som er dette endetidens Budskap, men deretter faller fra. 
 
Hebreerne 6:4 Det er umulig for dem som en gang har blitt opplyst, og 
har smakt den himmelske gave, og har fått del i Den Hellige Ånd, 
5 og har smakt Guds gode ord, og kreftene fra den kommende tidsalder 
(Tusenårsriket), 
6 å falle fra, og igjen bli fornyet til omvendelse. (forandring av sinnet) For de 
korsfester Guds Sønn for seg selv på ny, og setter Ham til skam. 
 
Så, i vers 7 forteller Paulus oss hvordan de faller fra. 
 
7 For jorden som drikker det regnet som ofte kommer ned på den, og som 
bringer frem grøde som er nyttig for dem som har dyrket den, tar imot 
velsignelse fra Gud. (husk 5. Mosebok 32, regnet er Guds lære) 
Så han forteller oss her at regnet, (læren) faller på de rettferdige og de 
urettferdige, som er hvete og ugress. (Ugress, her er det en planteart som 
kan forveksles med hvete) Men hva hver enkelt produserer, viser deg 
hvilken sæd de var til å begynne med. 
 
8 Men hvis den bærer torner og tistler, er den forkastet, og forbannelsen 
nærmer seg. Og den ender med å bli brent. 
Legg merke til at den som bærer torner, blir forkastet. Og tornene, eller 
piggene, vises når vannet forlater dem, eller de forlater vannet. 
  



Broder Branham sa i talen 63-1130E Gå Og Vekk Jesus 109. Men vi finner 
ut at vannforsyningen blir lav. Og i mitt land, der hvor jeg bor, i Tucson, alle 
ting der ute har en pigg på seg. Alt det du ser på, har en pigg, det er fordi 
det er så tørt. Hvis den var her i dette landområdet og kunne vokse, da 
ville den ha et skikkelig mykt blad. Piggen er et blad som er 
sammenrullet, så tett og så skarpt, at det ikke finnes et instrument 
som kunne bli bygget som det. 
 
59-0920 Planting Av Vintreet Og Hvor Å Plante Det 61. Åh, dra sammen 
med meg til Arizona. La meg ta deg med til ørkenene, der hvor jeg streifet 
omkring i så mange år. Alle ting i ørkenen har pigger på seg. Enhver liten 
plante du kommer til, ikke kom nær den, den vil stikke deg. Den har alltid 
satt piggene rett ut, klar til å stikke alt som kommer nær den. Hva er i 
veien? Hva var det som laget den med pigger? Det er fordi den ikke 
hadde noe vann. Det er det som tørket den opp. Den piggen er et blad, 
rullet sammen. Fordi det er mangel på vann, blir det til en pigg. 
62 Slik er det med kirken i dag, når kirken kommer bort fra Livets 
Kilde. Når den kommer bort fra frelsesfryden, når den kommer bort fra 
Herren Gud, den personen blir en som har pigger, vil alltid finne feil, 
pigger. Ganske snart kommer du opp med: “Jeg er presbyterianer. Jeg er 
metodist. Jeg er det og det. Ikke snakk til meg om det der." En med pigger! 
De har ingen frukt. 
63 Men ta den samme planten, en kaktus, og sett den ned i et land, i noen 
generasjoner, der det er rikelig med vann, og de piggene vil folde seg ut, og 
det vil komme frem et mykt blad som bærer frukt. 
 
Så vi ser parallellen mellom de vise jomfruene som hadde oljen, og de 
uforstandige som ikke hadde den. De hadde forlatt sin første kjærlighet, 
og de tørket ut. Og de kunne ikke produsere frukt når de var tørket ut, fordi 
en tornebusk kan ikke produsere frukt på grunn av mangel på vann.  
 
Så Paulus forteller oss om disse plantene med pigger, som ikke kan bære 
frukt, og han sier i vers:  
9 Men mine kjære, når det gjelder dere, er vi overbevist om det som 
bedre er, ja, dette som hører frelsen til, selv om vi taler på denne måten. 
10 For Gud er ikke urettferdig, så Han skulle glemme deres arbeid og 
strev i kjærlighet, som dere har vist overfor Hans navn, ved at dere har 
tjent de hellige og ennå tjener dem. 
11 Og vi ønsker at hver enkelt av dere viser den samme iver for håpets 
fulle visshet helt til det siste,  



12 så dere ikke blir sløve, men er etterfølgere av dem som arver løftene 
gjennom åpenbaring og tålmodighet. 
13 For da Gud gav løftet til Abraham, sverget Han ved Seg Selv, siden 
Han ikke hadde noen større å sverge ved. 
14 Og Han sa: «Sannelig, Jeg vil rikelig velsigne deg og rikelig 
mangfoldiggjøre deg.» 
15 Og så, etter at han tålmodig hadde holdt ut, oppnådde han det som 
var sagt i løftet. 
 
Nå går vi tilbake til 2. Peter 2:21 For det hadde vært bedre for dem om de 
ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn å ha kjent den for så å vende 
seg bort fra det hellige budet som ble overgitt til dem. 
 
Nå, Peter og Paulus forkynte begge den samme tingen, som dere kanskje 
husker i forrige uke, at vi leste fra Romerne 10, hvor Paulus sa at det ville 
ha vært bedre for dem å ikke høre i det hele tatt, enn å høre en falsk lære, 
og dermed påkalle en falsk Herre. Og her forteller Peter oss: "det hadde 
vært bedre for dem om de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn å 
ha kjent den, for så å vende seg bort fra det." 
 
Men så forteller han oss hva de gjør: 22 Men det har gått med dem som det 
heter i det sanne ordtaket: Hunden vender tilbake til sitt eget spy (de har 
en tilbakevending til sitt eget spy. Og hva er spy? Er det ikke mat fra i går.), 
og: Et nyvasket svin vender tilbake til sin søledam. 
Så de går tilbake til den maten som er fra i går, blir gulpet opp og gjort klar 
til å bli spist om igjen. 
 
Så han sier 21 Det hadde vært bedre om de ikke hadde visst forskjellen 
mellom rett og galt. Det hadde vært bedre om de ikke hadde fått sjansen til 
å vite ... Det er det han egentlig sier, til å vite forskjellen mellom rett fra galt. 
Skjønner? Langt bedre enn å ... enn etter at de har kjent det, å vende 
seg bort fra det hellige budet som ble overgitt til dem.  
 
Hvor mange ganger ble Ordet overlevert? To ganger. "Husk Moses, 
Moseloven i Horebfjellet." 
 
Husk at Moses kom ned med Ordet. Men fordi folket var engasjert i grov 
synd (vantro), da brøt han dette Ordet (tavlene) i stykker. Og han måtte gå 
opp igjen, for å motta det fra Gud på nytt. Et bilde på at Ordets tjeneste i 
alfa ville bli avvist, og Gud måtte bringe det tilbake igjen i Omega. Så, den 



andre gangen som Guds Ord kommer, da vil det være et gjenopprettet Ord, 
akkurat slik som Moses brakte ned en gjenopprettelse av de ti bud. Husk, 
den første gangen kunne det falle, men den andre gang kan det ikke falle. 
Fordi Det er blitt gjenopprettet. Skjønner? Du har et bein som er brukket. 
Hvis det blir reparert riktig, vil det aldri bli brukket på samme sted igjen. 
Hvorfor? fordi det er en ny vekst rundt det. Ser du?  
 
Nå, Ordet sier at deres avslutning vil bli verre enn begynnelsen. Han sa: 
"Hva? Du tenker at du har sluppet unna? 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." 
 
Hør nå: 21 Det hadde vært bedre for dem å ikke ha kjent rettferdighetens 
vei. 
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. 
 
Hør nå, 22 Men det har gått med dem som det heter i det sanne 
ordtaket: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, (Hva er spy? Det var 
hva han spiste. Ikke hva han 'gjorde'. Hva han "spiste".) og: Et nyvasket 
svin vender tilbake til søledammen. Hva er det? Hennes opprinnelige 
natur. Hvor mange mennesker hadde en sjanse til å høre dette Ordet, og 
de gikk rett tilbake og beviste hva de var, fordi de ikke ville ha Ordet? De er 
fortsatt ivrige etter å krangle om det; De kan bare ikke ta det inn i hjertet.  
 
Nå, legg merke til her, hva vi har lest. Legg igjen merke til dette femte 
verset, "Noah, en forkynner av rettferdighet." Ikke Noah, den store 
gjøreren, selv om han var en fin mann og gjorde det rette. Men han 
forkynte det. Og brødre og søstre, når dere forkynner det som han 
lærte. Han brakte til folket Ordet for den tiden. Og det frelste åtte av 
dem. Og alle de andre, de som ikke var i det Ordet, omkom. 



 
Budskapet er: alle omkom, unntatt de som kom ut gjennom dette Ordet. 
Brødre og søstre, ser dere ikke at Lot, som satt i den byporten, at Han 
ikke var et forbilde når det gjaldt dyd? Han var både litt inne i byen og litt 
utenfor byen. En som gikk på kompromiss. Han var en dommer i den byen. 
Og det som han så, plaget hans rettferdige sjel. Skjønner du ikke hvorfor 
broder Branham talte på den måten som han gjorde? Ja visst, det forandret 
livet hans, men en karakter dreier seg ikke om det flotte som kommer. 
Det dreier seg om dette Ordet. Skjønner? Det er forskjellen, de som 
strebet etter åpenbaringen og ikke blir lurt av alt dette, men de vil være 
selve de utvalgte. Skjønner? Legg merke til de andre, hvordan han sier det; 
De mottar urettferdighetens lønn. Skjønner? Rett nedover linjen.  
 
La oss bare forlate Peter et øyeblikk der, og la oss finne et annet vitne. La 
oss gå til 2. Tessalonikerbrev 2:8 Og da skal den lovløse bli åpenbart, han 
som Herren skal ødelegge med Sin munns ånde og tilintetgjøre ved 
tilsynekomsten av Sitt nærvær. 
9 Dette er Satans nærvær, under Satans virksomhet, ved hjelp av all kraft, 
tegn og løgnens mirakler,  
Ser du, men ikke noe Ord der. Skjønner? Hvem var Satan? En salvet 
kjerub med dekkende vinger. Hva er han salvet med? Med Den Hellige 
Ånd. Satan var salvet av Den Hellige Ånd da han sto vakt over Ordet i en 
tilbedelse av Gud. 
 
Esekiel 28:14 Du var en salvet kjerub med dekkende vinger. Riktig. Og 
han overtok og ble en prostituert med sitt eget ord, i tilbedelsen av 
Gud. Og Gud kastet ham ut av himmelen på grunn av det. Og de 
kommer til å få det samme til å gjenta seg ved endetiden. Et lederskap i en 
tilbedelse av Gud, noe som Gud forakter. Fordi Satan overlister dem opp 
og tar dem til seg selv, og han kommer til å gjøre det. Hvordan skal han 
gjøre det? Han kommer til å gjøre det ved å bruke dette som er av Gud, det 
som Gud la ned her på denne jorden, det som skal bli brukt av en ren Brud. 
Og de andre kommer til å hevde at de har fått dette som bruden faktisk har.  
 
Lytt til dette: 10 og med all urettferdighetens forførelse (med all forførelse 
i hva da? I en feil forståelse. Og den er) i dem som går fortapt, fordi de 
ikke tok imot kjærligheten til sannheten, så de kunne bli frelst. 
11 Og av denne grunn skal Gud sende dem en kraftig villfarelse, så de 
skal tro løgnen, (den samme løgn som ble fortalt til Eva. Og hvordan fortalte 



djevelen den løgnen til Eva? Ved å bruke det samme Ordet som Gud 
hadde gitt henne, men det ble ikke delt ut på rett måte.)  
12 for at alle de som ikke trodde Sannheten, men hadde akseptert en feil 
forståelse, skal bli dømt. (De foretrekker en feil forståelse fremfor 
sannheten. De foretrekker en feil forståelse fremfor en rett forståelse). 
 
Husk nå at disse ordene som Peter sa, det er ikke ord som bare gir ut noen 
simple, forferdelige, bombastiske ting. Og alle ordene som høres så harde 
og så forferdelige ut, her i 2 Peter, er egentlig en skygge av den 
substansen som er åndelig, og det er en åndelig betydning i disse ordene. 
De er ikke fysiske. Så, når øynene er fulle av utroskap, da er det ikke 
noen som løper rundt og ser på lystige kvinner. Det er heller lystige menn 
som driver hor med kirkelige systemer for å se hvor de kan dra fordeler til 
seg selv, og skape seg et navn; og det gjør de med hjelp av loven. Ikke 
rart at de ikke kjenner Guds navn i denne tiden. De er så opptatt med å 
forherlige navnene på Miss Baptist, Miss Presbyterianer, Miss Oneness, 
Miss dette og Miss det. Så de går glipp av alt sammen.  
 
Hør her: "De har gledet seg over urettferdighet." De elsker det. Det var 
deres glede. Det var deres åndelige oppmuntring. Ikke noe bytte, noe 
møllspist, en blasfemisk ting der ute i rennesteinen. Men i kirken, i den 
vakre tilbedelsen. De roper etter en feil ting, og de var uten åpenbaring. 
"Akk, Babylon, den mektige byen: den var vakker, den var nydelig. Det 
dyriske systemet har siktet seg inn på dette i århundrer og generasjoner. 
Og nå har vi kommet til et punkt for denne "brødrenes og kirkens store 
kjærlighet som skal gjøre sine fantastiske plikter for å bringe rettferdighet på 
jorden, halleluja, halleluja." Sludder. For en villfarelse i endetiden. Og 
pinsevennene, som hevder at de har fått Den Hellige Ånd, er like mye viklet 
inn i dette, som de som ikke hevder å ha noen Hellig Ånd. Og de elsker det. 
De er fanget inn i det. Deres glede er i det. Men vår glede er i vinens 
stimulering, i åpenbaringen av Den Allmektige Guds Hellige Ånd. 
Amen. Jeg vet ikke hvor verden får sine gleder fra. Men min glede 
kommer fra åpenbaringen av dette Ordet, for denne tiden som vi lever 
i. 
 
Nå vel, vi har etablert tilstanden for kristendommen i endetiden. Det 
stemmer. Jeg vet at folk ikke vil tro dette. Så det er et åndelig, stort 
bedrag for hånden. Åndelig blinde mennesker. De kan ikke skille 
rettferdighet fra urettferdighet. I kirken, det er der hvor de ikke klarer å se 



hvem som tjener Gud og hvem som ikke tjener Ham, og de vil ende opp 
med å tilbe antikrist, akkurat slik som Bibelen sier. 
 
Så nå kommer spørsmålet, hvor kom alt dette fra? Skjønner? Hvorfor må 
det ende på denne måten? Ser du? Hvorfor må det ende opp i det kirkelige 
systemet for tilbedelse? Fine mennesker, ingen som krangler med folket. 
Det er systemet. Skjønner? De er under systemet. Hva er det? Hva gjør 
det? Hva bringer det?  
 
Nå, slår opp i 1. Johannes 3:7 Dere barn! La ingen forføre dere! 
(Skjønner?) Den som gjør rettferdigheten, er rettferdig, likesom Han er 
rettferdig. 
"Åh, velsignet være Gud, ikke fortell meg at noen kan forføre meg. Jeg kan 
se. Jeg vet når noe er riktig og når det er galt. Ære være Gud, hva tror du at 
jeg er, en slags dum fyr?" 
 
Langt tilbake der, Johannes advarte dem om akkurat den tingen som 
gjelder vår tid. "Dere barn! La ingen forføre dere!" "Hva er dette å bli 
forført? Jeg kan fortelle deg når en kar virkelig er urettferdig og når han er 
rettferdig." Johannes sa: Det er åpenbart at du ikke vet hva du tror at du 
vet, ellers ville du tatt meg på alvor. Hvor mange leser dette og tar det på 
alvor. Ingen mener alvor; ingen frykt griper hjertet. Det eneste som folk 
kan ta på alvor og frykte, er hva som skjer med lommeboken deres. "Si 
meg, hørte du at den aksjen du har ...? ..." "Aksjene mine går ned? Vil jeg 
tape en dollar? ...? ... Vær så snill Jesus, vær så snill Jesus, ikke la aksjene 
mine gå ned." En flokk med dumme hyklere, er vi ikke? Noe er galt et 
sted. Det er ikke Gud, det er dumme brødre og søstre. Det er ikke Gud. 
Denne boken har stått sin prøve gjennom tiden. Det er ikke Gud som er 
dum. Ingenting galt med Ham. Det er hva som er galt med oss. Skjønner? 
Du tror det ikke, men vi er bestemt til å tro det. Jeg har nyheter til deg. 
En dag skal vi tro det, når presset er i gang. 
 
Akkurat som Sarah, som sto ved den teltdøren, og Gud sa: "Og du skal få 
et barn. " Og hun sa: "Ha, ha, ha. For en løgner." Og Gud sa: "Hvorfor lo 
Sarah?" Hun sa: "Jeg lo ikke. Jeg lo ikke." Han sa: "Ikke kall meg en 
løgner, du lo." Hun var ikke redd i Hans nærvær. Og vi var heller ikke redd, 
da Gud virket gjennom sin profet, men vi skal være det nå. Skjønner? Så, 
vi trenger hjelp til å ta det alvorlig. Men vi kommer til å ta det alvorlig, 
fordi profeten sa det. Og han løy aldri, og han lurte oss aldri, og det tok aldri 



noen gang feil. Så en av disse dagene kommer vi virkelig til å ta det 
alvorlig.  
 
Hør nå: "Den som gjør rettferdighet, er rettferdig." Se på dette ordet,  
7 Den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom Han (Jesus) er 
rettferdig.  
8 Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen syndet fra 
begynnelsen.  
Så hvilken begynnelse snakker han om? Ikke selve begynnelsen, fordi det 
fantes ingen synd i den begynnelsen, men den kom før jorden ble skapt. 
Synden oppstod i form av at han som ledet i tilbedelsen, ble fanget opp i sin 
egen rettferdighet, og han brukte sine egne ord i stedet for Guds Ord. Og 
han var denne salvede kjeruben med dekkende vinger. Så hva gjorde han? 
Han ble oppblåst i sin egen tjeneste, og ledet englene til seg selv i stedet 
for til å tilbe Gud.  
 
Nå, broder Branham sa: "hvis du noen gang kommer bort fra målskiven, 
sett den kulen tilbake igjen, ikke la ditt spor ha noen hindringer i tider 
som dette". Nei, ikke få en feil tankegang; holde det rett sammen med 
Ordet.  
 
Lytt nå: 8 I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, for at Han skulle 
ødelegge djevelens gjerninger. (ødelegge, det betyr å bringe til ingenting). 
 
9 Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, for Hans sæd blir i ham. Og 
han kan ikke synde, for han er født av Gud. 
 
Legg merke til dette, rett her. Det sier at grunnen til at en mann ikke 
synder, er fordi han ikke kan synde. Det står at denne mannen ikke 
synder, fordi han ikke kan synde. Og det har å gjøre med rettferdighet 
og urettferdighet. Det har å gjøre med det som broder Branham sier, at du 
kan ikke bli villedet. 
 
Følg med nå, vers 10 Ved dette er Guds barn og djevelens barn åpenbare: 
Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, (forteller deg rett der: 
Hvis du er av Gud, da vil du gjøre det) heller ikke den som ikke elsker sin 
bror. 
11 For dette er det budskapet dere hørte fra begynnelsen, at vi skal elske 
hverandre,  



12 ikke som Kain, som var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor 
drepte han ham? Fordi gjerningene hans var onde, men hans brors 
gjerninger var rettferdige.  
 
Her leser vi ofte dette feil. Skjønner? Bibelen sier at Kain gjorde en 
urettferdig ting, og det ledet ham til å drepe sin bror. Skjønner? Det var 
ikke drapet som var den urettferdige tingen, selv om det var en veldig dårlig 
ting, det var galt. Men hva var denne urettferdige tingen, det som han 
gjorde, og som ledet ham til å drepe sin bror? Hvis vi kan finne ut av det, da 
kan vi finne ut hva alt dette handler om. Ser du?  
 
Hvis du har en feil sæd, da må det bli produsert et feil resultat. Et Ord er en 
sæd, og et feil ord vil produsere en feil ånd. Det er nødt til å gjøre det, hver 
eneste gang.  
 
La oss nå gå tilbake til 1. Mosebok 4, og se nøyaktig slik som broder 
Branham lærte oss. Legg merke til vers: 2 Siden fødte hun Abel, hans bror. 
Abel ble sauegjeter, Kain ble jordbruker. 
3 Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av 
markens grøde. 
4 Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødte lam i flokken 
og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer,  
5 men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret, og stirret ned 
for seg. (Gud respekterte ikke Kains offer, og Kain ble sint. Med andre ord: 
Det Kain gjorde, var urettferdig, og legg merke til nå.) 
6 Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned 
for deg? 
 
Hør nå. Når jeg leser dette i King James Bibelen (KJV), i henhold til det 
som er oversatt fra den såkalte Hebraiske Bibelen, da har vi fått et stort rot. 
Men jeg skal lese det uansett. 7 KJV Hvis du gjør godt (Vel, KJV oversatte 
dette veldig galt her. Ordet godt skulle ikke vært brukt. Men det rette ordet 
skulle være: "Hvis du gjør det som er rett." Og du kan ikke gjøre det som 
er rett uten å ha en rett forståelse. Så han sa:) Hvis du gjør det som er 
rett, skal du ikke da bli akseptert. Men hvis du ikke gjør det rette, da ligger 
synden ved døren. Han begjærer deg, og du skal herske over ham. 
 
Så Kain hadde ikke en rett forståelse, og derfor var hans offer ikke riktig. I 
septuaginta, Jesus brukte den, og Paulus brukte den, og Peter brukte den. 
De brukte den oversettelsen fra hebraisk til gresk, av de sytti eldste, eller de 



lærde i Alexandria under Ptolemaios. Hva er den faktiske oversettelsen fra 
Septuaginta? Her er hva Gud sa: "Du har gitt et rett offer. Men, hvis du 
ikke har delt det opp på en rett måte, har du ikke da syndet? " Les det 
igjen,"Du," sa Gud til Kain, "har gitt et rett offer. Men, hvis du ikke har 
delt det opp på en rett måte ... selv om du gjorde det rette, så er du 
fortsatt i synd. 
 
La oss nå gå til 2. Timoteus og bevise det. La oss finne ut alt om det. Og 
rett her står det: 2. Timoteus 2:15 Vær nøye med å framstille deg selv 
framfor Gud som en som holder prøve, en arbeider (en som tjener 
Gud), en arbeider som ikke trenger å skamme seg, en som deler opp 
Sannhetens Ord på en rett måte.  
 
Så det finnes ikke noe slikt som en arbeider som ikke vil skamme seg, hvis 
han ikke deler opp Ordet på en rett måte. Så, var Kains offer rett? Hva ofret 
han? Han ofret sin første frukt. Står det i Bibelen? Ja. Og hvis det står i 
Bibelen, da var offeret rett. Men hans måte å dele opp Ordet på, var feil. 
Fordi, først skulle han ha gitt et blod (syndoffer), deretter et 
oppstandelsesoffer av første-frukten. Han feiltolket tiden, og dermed ble 
hans offer i tilbedelse og tjeneste til Gud, ikke akseptert. Gudstjenesten var 
urettferdig. Tjenesten ble satt til side.  
 
Hebreerbrevet 11:4 I tro bar Abel fram for Gud et mye bedre offer enn 
Kain bar fram.  
Så hvis Abel ofret et mye bedre offer, da var Kains offer et godt offer. 
Der er svaret ditt. Hva gjorde disse 2 guttene? De hevder å tilbe Gud i 
henhold til Guds Ord, men bare én var i Guds Ord gjennom 
åpenbaring, og ifølge Guds Ord for tiden. Så han gjorde en rettferdig 
ting, ved å ha et offer som var i overensstemmelse. Men den andre, 
som prøvde å behage Gud, han prøvde å tjene Gud, han prøvde å 
være rett, han prøvde å gjøre det rette, uten åpenbaring for tiden; hans 
verk var urettferdig. 
 
Vel, det står i din Bibel, hvis du er et ekte Guds barn, da vil du aldri 
noensinne være utenfor en rett oppdeling av dette Ordet. Du vil bli 
godkjent; du vil bli akseptert, fordi du ikke kan bli forført. Så forførelsen 
kommer gjennom en feil oppdeling av Ordet. Kain ble forført. Hvordan? 
Akkurat slik som millioner av andre etter ham: De vil ganske enkelt lese 
denne Bibelen, og tro på sin egen tolkning av den. De skulle i stedet 
stått sammen med Ordet for tiden, et absolutt, som blir brakt frem i denne 



tiden. Åh, jeg har sett dem komme og gå. Og de går fordi de vil ta sin egen 
forståelse av Ordet, og sette den over en som har blitt stadfestet å være 
sann. Og for å gjøre det, da kaller de Gud en løgner, fordi Gud stadfestet at 
det som de tror, var en feil forståelse. 
 
Nå, legg merke til rett her: To handlinger av to menn. Én tjente Gud. Den 
andre tjente Ham ikke, selv om begge sa at de tjente det, og begge 
prøvde å gjøre det. "Jeg tjener Gud!" Du er en løgner. Gud sier at du ikke 
gjør det. Hvis du har et Ord for en annen tid, og ikke for den tiden som 
du befinner deg i, da er du ikke i Ordet. Kain ofret. Han sa: "Vel, jeg 
ønsker å vite hvor rett jeg er." Gud sa: "Du er urettferdig". Dine 
gjerninger er urettferdig. De har ikke en rett forståelse for tiden. Du kan 
snakke alt du ønsker, om Jesu Kristi død og oppstandelse, Jesu Kristi kraft 
som mellommann og forbeder. Men du vil være like fortapt som Israel, som 
forlot Egypt med et blodoffer og en vekkelse fra Den Hellige Ånd. Og likevel 
gikk de fortapt, fordi Ordet ikke var blandet sammen med en åpenbaring, i 
dem som hørte det. Skjønner?  
 
Nå, Kain var en arbeider, en jordbruker. Abel vandret ved en ekte 
åpenbaring. Abel delte opp Ordet på en rett måte, men Kain gjorde det 
ikke. Hør nå hva Guds profet sa, i talen: 62-0318E Det Talte Ord Er Den 
Originale Sæd P:161 Du kan bare tjene Gud mens du samtidig tror de 
tjenerne som Gud sender. Du kan bare tjene Gud på jorden (Skjønner?) 
slik som Guds tjenere tolker Ordet til deg, de som er blitt sendt ut på 
jorden ved Guddommelig inspirasjon. Tror du på det? Ønsker du å 
skrive ned noen skriftsteder for det? 1. Korinterbrev 14:16. Paulus sa: 
"Følger meg slik som jeg følger Kristus." Også 11:1; Lukas 10:16. Se 
hva han sa, hva Jesus sa der: Lukas 10:16. Tror at vi er i nærheten av det 
her. La oss se hva som står her. Lukas 10:16, mens dere skriver ned 
resten av dem. Det er 1. Korinterbrev 14:16, også 11:1 og Lukas 10:16. 
La oss lese. Jeg kommer til Luke 10:16 her, bare for å lese, mens dere 
alle ser på det andre nå, bare et øyeblikk. Greit, her har vi det. Den som 
hører dere, hører Meg. Den som forkaster dere, forkaster Meg, og den 
som forkaster Meg, forkaster Ham som har sendt Meg. Det beviser at 
Gud taler Sitt Budskap gjennom Sine tjenere: Han har alltid gjort det. Det 
stemmer.  
 
Så fortell meg om noen som helst som kan tjene Gud utenfor en stadfestet 
åpenbaring som er blitt brakt av et stadfestet kar etter Guds valg. Det kan 
ikke bli gjort, og deretter bli akseptert av Gud. 



 
Forkynner jeg Ordet slik som han forkynte det? Jeg vet ikke om et eneste 
punkt som jeg går glipp av. Kain hadde en rett handling som var blitt 
plassert feil. og deretter hatet han den ene som hadde det rett.  
 
Legg merke til at Abel hadde Ordet på rett måte. Så han elsket sin bror, 
fordi han ville ikke engang forsvare seg. Men se, hør nå: Det må være det 
rette Ordet, og deretter kjærlighet. Ikke å elske etter din målestokk. Det 
er ikke: Først din kjærlighet. Det er ikke: Først ditt arbeid. Det er å være i 
Guds Ånd og ha Ordet for din tid. Gjør det åpenbarte Ordet til din 
målestokk. Og det begynner med: "SÅ SIER HERREN." 
 
Nå, kan du se bildet? Dette er hva djevelens gjerninger er: Feiltolkning 
av Ordet, og å tjene Gud ved trosbekjennelser og dogmer.  
Matteus 15:9 Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser 
menneskebud som om det var den rette lære. 
 
Den samme tingen som slangen gjorde overfor Eva. Nå, han sa: "Eva, det 
er i orden, sa ikke Gud at dere skulle bli mange og fylle jorden?" "Vel," sa 
hun, "Det gjorde Han sannelig." Så sa han: "Vel, så la oss sette i gang med 
det."  
 
Og han delte opp Guds Ord fullstendig feil. Likevel prøver han å si at de 
gjør det i henhold til Guds Ord. Og så sa hun: "Jeg har fått en mann ved 
Herren." Åh ja, de hevder alle sammen store ting. Alle hevder at de gjør det 
rette. Men hvordan kan det være riktig, hvis du er borte fra det Ordet? Hør 
nå. Jesus og Paulus ble begge drept fordi de tilba Gud i henhold til det som 
folket kalte kjetteri. Men det var den Allmektige Guds åpenbarte Ord og 
vilje.  
 
La oss gå tilbake igjen til det som jeg siterte til dere fra Hebreerne 11:4 I 
tro bar Abel fram for Gud et mye bedre offer enn Kain bar fram. 
 
Følg med nå. Begge mennene ofret. Hør her, begge mennene hadde tro 
på sin åpenbaring. Det stemmer. Du har tro på din; Jeg har tro på min. 
Baptister har tro på sin. Presbyterianeren på sin. De har alle sammen tro på 
sin åpenbaring. Ja visst. Men legg merke til at én tok feil. Og Gud 
manifesterte hvem som hadde rett.  
 



Nå, tilbake på Abels tid, jeg tror at Gud viste sin Guddommelige 
godkjennelse ved å sende ned en ildstøtte for å fortære offeret. Og husk, på 
Elias' tid gjorde Han det samme. Men hva med i dag? Hvordan vet vi i dag 
om vi er stilt opp på linje med Ordet? Hvordan skal vi nå finne det ut? Vel, 
Guds Ord må ha svaret. 1. Johannes 4:1 Elskede! Tro ikke enhver ånd, 
men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i 
verden. 
 
Vers 5 Disse er selv av verden. Derfor taler de av verden, og verden hører 
på dem. (Hør nå etter, Johannes sier:)  
6 Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører på oss. (Har du hørt en som 
er så storkjeftet i ditt liv? Uten å være sjenert, uten å skamme seg, stå der 
oppe og sier tydelig og klart det som jeg nettopp leste.) Den som kjenner 
Gud, hører på oss. (Og han sa:) Den som ikke er av Gud, hører ikke på 
oss. (Så sier han:) Av dette kjenner vi Sannhetens Ånd og villfarelsens 
ånd. 
 
Vel, folk bare leser det, og de tenker ikke engang på det. Som jeg fortalte til 
forkynnerne i Kongo DRC: "Dere leser Bibelen slik som dere leser en bok, 
og dere får ikke noe ut av det. Les det, én tanke om gangen, fordi dette er 
Guds kjærlighetsbrev til dere."  
 
Hvis broder Branham hadde stått opp og sagt nøyaktig den samme tingen, 
og han ville være kvalifisert til å si det, da ville de jaget ham ut av byen. Jeg 
forteller deg sannheten. Det er Guds Ord, men de ønsker ikke å vite noe 
om det. Men brødre og søstre, vi har "SÅ SIER HERREN" i vår leir. Vi har 
hatt med Gud å gjøre. Vi har sett Ham ansikt til ansikt slik Han er, gjennom 
det åpenbarte Ordet. Gud, som identifiserer Seg Selv,  
 
"Av dette kjenner vi ..." Det er slik vi vet, hvilken ånd det er, om vi fikk 
det som er rett eller det som er feil. Ikke disse andre tingene, slik som 
dine drømmer, dine visjoner, fordi, de er ikke stadfestet. Men dette Talte 
Ordet er stadfestet.  
 
La oss finne ut om noen andre gjorde det samme. Gudskjelov at han, 
apostelen Paulus, gjorde det. Og jeg finner ut at Paulus sier: Produserte 
du det, eller produserte jeg det? Hør nå etter,) 
1. Korinterbrev 14:36 Eller var det fra dere Guds ord gikk ut? Eller var 
det bare til dere det kom? (Hvor kom dette Ordet fra?  



37 Hvis noen mener om seg selv at han er en profet (en del av den 
femfoldige tjenesten) eller åndelig (har fått Den Hellige Ånd), da må han 
gjenkjenne at det jeg skriver til dere er Herrens bud. 
Har du fått Den Hellige Ånd? Hmh? Er du en del av den femfoldige 
tjenesten? 
 
Du, en forkynner i den femfoldige tjenesten, og du sier: "Paulus", "William 
Branham", "Jeg har like mye rett til å tale som dere har." Hva!? Hvor kom 
dette Ordet fra? Hvor tror du forresten at du produserer? To menn som 
stod frem i det første århundret. Peter selv sa: 1. Peter 4:11 Hvis noen 
taler, skal han tale slik som Guds ord. Du hører meg tale, gjør du ikke? 
Da er det "SÅ SIER HERREN", det som jeg sier. Tre menn har sagt det. 
Hva mer vil du ha? En hel folkemengde? Jeg har nyheter til deg: Profeter 
kommer ikke i mengder. Ingen unnskyldning. Det er bare én for den tiden. 
 
Hør nå. Denne identifikasjonen har aldri noen gang opphørt i menigheten.  
 
Åpenbaringen 1:10 På Herrens dag var jeg i Ånden, og bak meg hørte 
jeg en sterk røst, som av en basun. 
 
Vel, du vet at en basun er et budskap. 1. Korinterbrev 14:8 For om 
basunen lager en uklar lyd, hvem vil da gjøre seg klar til strid? 
 
Legg merke til vers: 12 Så snudde jeg meg for å se røsten som talte til 
meg. Hvilket vidunderlig språk! Du og jeg ville si: "Jeg snudde meg for å se 
hvem som talte." Men John gjør ikke det. Han snudde seg for å se røsten. 
Hvor er den røsten? Hvor er Paulus sin røst? Hvor er Johannes sin røst? 
Hvor er Peter sin røst? Hvor er Jesus sin røst? Hvor er den? Ikke bry deg 
om mannen. Jeg bryr meg ikke om han kommer inn for å få frem seg selv. 
Gi meg døperen Johannes, som spiser gresshopper og vill honning, med et 
gammelt saueskinn rundt seg. Det er greit for meg. Gi meg det Ordet. Vi er 
involvert i liv og død.  
 
Og jeg snudde meg for å se ... Jeg snudde meg for å sjekke den røsten. 
"Og da jeg snudde meg, så jeg Bruden, syv lysestaker av gull."  
12 Så snudde jeg meg for å se røsten som talte til meg. Og da jeg hadde 
snudd meg, så jeg syv lysestaker av gull,  
13 og midt mellom de syv lysestakene så jeg En som lignet 
Menneskesønnen, kledd i en fotsid kjortel og ombundet med et gullbelte om 
brystet. 



 
"Og han så en som lignet en Menneskesønn," som på gresk også kan bli 
tolket som: 'en som sa det samme som.' Den røsten fanget ham. Nå: Den 
mannen hadde i sin hånd syv stjerner, som var syv budbærere. 
 
La oss nå gå til Åpenbaringen 2:1 Skriv til engelen for menigheten i 
Efesos: Dette sier Han som holder de syv stjernene i Sin høyre hånd, som 
vandrer midt iblant de syv lysestakene av gull: (midt iblant Bruden i syv 
menighetstider og sa det samme)  
Men se vers syv: "Den som har øre, la ham høre hva Ånden sier til 
menighetene. " Men Han taler bare til én mann, til budbæreren. Så 
derfor, hvis du ønsker å høre fra Gud, da må du identifisere deg med 
budbæreren, som har et Budskap, som er en åpenbaring av Jesus Kristus. 
Fordi, hver gang Jesus presenterer seg for en budbærer, gir Han ham en 
åpenbaring av hvem Han er. Og så gir Han dem de historiske data for den 
tiden, slik at han kan plassere dem ut. Hva er budskapet i alle tidsaldre? 
Det er Kristus, åpenbart. Frem til endetiden, når Alfa og Omega kommer 
inn i full synlighet, ser du, og Han gjør oss rede for en Bortrykkelse. 
 
Brødre og søstre, denne røsten har vært der i hver eneste tidsalder. Og 
ved endetiden har vi et veldig vidunderlig fenomen. For ved endetiden vil 
Gud sørge for at det vil være et folk der, identifisert med Ordet, som ikke 
skal dø. Han sa at Han selv ville komme ned. 
 
Johannes' åpenbaring 10:1 Jeg så enda en annen mektig engel som kom 
ned fra himmelen, kledd i en sky. Og en regnbue var over hodet hans, 
ansiktet hans var som solen, og føttene hans som ildsøyler. 
2 Han hadde en liten, åpnet bok i hånden sin. 
Han tok den boken til jorden, for å lese den på jorden. Og samtidig sto en 
profet der for å si: "Jeg utfordrer deg." Vis meg én gang at han tok feil. 
Men dette ville de ikke ha. De orket ikke enda en ny Paulus. De orket 
ikke enda en ny Johannes. De orket ikke enda en ny Peter. Og de sa: 
"Hva er så spesielt med denne mannen? Åh ja, fordi han har en stor 
tjeneste, Vel, det har gått til hodet på ham." Åh, alle sammen gjorde det 
samme, og de visste om det, alle sammen. De sa: "Denne mannen er også 
et villedende individ." Nei, han var ikke en løgner, brødre og søstre, fordi 
Bibelen sa: Når den mannen kommer, som har "SÅ SIER HERREN", 
hør ham, og frykt ham, ellers vil du bli avskåret. I alle tidsaldre, som 
broder Branham sa: "Ordet vitnet om ham, han ble bekreftet, og han ble 
stadfestet." Hva mer vil du ha? Skjønner?  



 
Lytt nå. Denne demonstrasjonen var så fantastisk, at dette var endetidens 
budbærer, at den sier dette angående denne tidsalderen:  
Hebreerne 6:4 Det er umulig for dem som en gang har blitt opplyst, (hør nå 
hva de hadde) og har smakt den himmelske gave, og har fått del i Den 
Hellige Ånd, 
5 og har smakt Guds gode ord, og kreftene fra den kommende tidsalder, 
6 å falle fra, og igjen bli fornyet til omvendelse.  
Og de vil fortsatt falle fra, og de vil da aldri kunne bli fornyet igjen til å få et 
nytt sinn. 
 
Og aldri én eneste gang kom det ordet tilbake til sinnet, men som hunder til 
sitt oppkast, og som svin til sin søledam, som oksen til sin ødeleggelse, 
som dåren til sin egen dårskap, og som fuglen som er truffet av pilen, de 
går til sin død. Hvorfor? Fordi de ikke tror at Sannhetens Ånd og 
villfarelsens ånd er forbundet med mennesker. Og slik som mennesker 
vil vise frem villfarelsens ånd, gjennom deres villfarelse, slik vil menn som 
er av sannheten, bare kunne stå sammen med sannheten.  
 
Alle disse tingene er vidunderlige. Lytt, opplysning, deltakelse i Den Hellige 
Ånd, smakt på Guds gode Ord, og på den kommende verdens krefter. Alle 
disse tingene, absolutt alle sammen er blitt manifestert. Husk, da Kristus 
var her, hva som skjedde. Og igjen, ved endetiden, ved endetidens 
budbærer, med den samme identiske tjenesten som står på denne jorden, 
det bringer alt dette inn i fokus. Men de forkaster det. Skjønner? De 
forkaster det, fordi de kjenner ikke Guds Ord. Skjønner? For en vidunderlig 
stadfestelse. Men den er blitt forkastet.  
 
Gå tilbake til 2. Tessalonikerbrev bare et øyeblikk, legg merke til hva Det 
sier i:  
2. Tessalonikerbrev 2:10 og med all urettferdighetens forførelse i dem 
som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærligheten til sannheten, så de 
kunne bli frelst. (Nei, de ønsker ikke å bli frelst, nei.)  
11 Og av denne grunn skal Gud (ikke djevelen) sende dem en kraftig 
villfarelse, så de skal tro løgnen, 
 
"Åh, du ser hva det er, Gud vil få djevelen til å gjøre det." Nei, det står at 
Gud selv kommer til å gjøre det. Så mye personlig ære står på spill ved 
denne endetidens budbærer, så Gud vil selv komme for å sørge for dette? 
Han vil ikke bare forlate det og la det seile sin egen kurs. Gud skal gjøre 



det. De kommer til å tro løgnen. Hvorfor? Slik at de kan stå i dommen og bli 
fordømt, fordi de gledet seg over sin egen type og sitt eget system av 
tilbedelse. De påkaller Gud akkurat som Kain gjorde. 
 
Hva var den urettferdige handlingen? Det var å tilbe Gud uten å ha en 
åpenbaring, de bruker Skriften, uten å ha Ordet for tiden. Og de sier: "Ikke 
fortell meg at vi ikke er rett. Jeg kan tale i tunger til hvem som helst. Ikke 
fortell meg at jeg ikke har det. Jeg er født på ny. Jeg gikk til dette alteret. 
Ikke fortell meg at jeg ikke vet hvordan jeg skal bli frelst."  
 
Dette er hva Bibelen lærer oss. De gledet seg over sitt kirkelige system av 
trosbekjennelser og dogmer. Men vi har blitt vekket til live, bort fra 
trosbekjennelser og dogmer. Og for første gang på to tusen år har Den 
Hellige Ånd Selv frigjort oss, og Han har brakt oss sannheten.  
 
Deres løgner er bundet inn i deres trosbekjennelser og dogmer, og ved 
endetiden legger de til en mirakeltjeneste i Matteus 24:24. Men som broder 
Branham sa: "Gi dem Ord-testen." Men akkurat som Kain, de kan ikke ta 
Ordet, og de hater disse som kan ta det. 
 
La meg vise deg hvor vi er. Alle ting går i en sirkel. Åpenbaringen faller nå 
sammen med 1. Mosebok. Har du noe imot at vi går tilbake til 1. Mosebok 
og leser det en gang til? 1. Mosebok 3:22 Og Gud Herren sa: Se, 
mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt. 
 
Akkurat nå er vi i den stillingen til å strekke ut hånden og gripe tak i evig liv. 
Og Gud sier at du ikke kommer til å gjøre det, fordi du kjenner godt og ondt, 
og du har avvist sannheten. Men det er en liten gruppe, sa Gud, ved 
denne endetiden, som broder Branham talte om, som ville kunne skille 
rett fra galt. Og Han sa: Jeg vokter dem, og Jeg skriver en minnebok 
om dem, og de frykter Mitt Navn, fordi de er de eneste som kjenner 
Mitt Navn. 
 
Ingen hadde respekt for den stadfestede Jesus, uten deg og meg. 
Skjønner? Og måten de snakker på, ingen andre taler som dem, og de 
fortsetter å tale med hverandre. Og Han sa: "Det jeg hører får meg til å 
skrive en minnebok, og de er mine, og de er de eneste som er mine. Og når 
jeg kommer for å gjøre i stand mine juveler, da vil de være med meg, fordi 
de har vendt tilbake til meg, og de skiller rettferdighet fra ugudelighet." De 
vet hvordan de skal tilbe. De kjenner sannheten. De vet hvem som tjener 



Gud, og hvem som ikke tjener Gud, og de tar et standpunkt over det. De 
godtar ikke bare hvem som helst og enhver person. De sier bare ikke: "Alle 
de som taler om Gud, og ber til Gud, de må være en kristen. De sier ikke: 
Alle de som sier de er født på ny, er født på ny." Og de tror ikke, at bare 
fordi en mann har en helbredelses-tjeneste, at det gjør ham til Gud. Han sa: 
"Ser du mitt folk?" Gud sa: "De er mine utkårede, mine utvalgte, og de kan 
ikke bli forført." Og Jeg skal skrive en minnebok om dem når Jeg kommer 
for å frelse dem, slik en Far sparer en sønn som tjener ham." 
  
Dere vil ikke bli forført, små barn; dere vil ikke det. Men jeg skal fortelle 
deg, at hvis du tilhører Ham, da har du for alltid lagt bort hver eneste tanke 
som du har hatt om et hvilket som helst tema, og du er villig til å la ditt sinn 
komme på linje med alt det som profeten sa. Og hvis han sa noe som du er 
imot, da vil du gå tilbake, og du vil rense det ugresset ut av din hage. Din 
hage er i ditt sinn, og den skal inneholde dette Guds Ord. Skjønner? Vi er 
ved enden. De kan ikke skille rettferdighet fra urettferdighet, de skiller ikke 
sannhet fra villfarelse, de skiller ikke en tjeneste fra en ugjerning. Og de vil 
fortsette videre til de ender opp i leiren til antikrist. Og de vil tro at de tilber 
Gud, gjennom et kirkelig system av trosbekjennelser og dogmer, og de er 
fullstendig fortapt. 
 
Men du skiller sannhet fra villfarelse, rettferdighet fra urettferdighet, fordi du 
har et stadfestet Ord. Bli stående sammen med dette Ordet, små barn, og 
det vil føre deg igjennom. Det vil føre deg til denne oppstandelsestjenesten, 
til å bli rykket bort, til tusenårsriket og til det nye Jerusalem. For det vil føre 
deg til ditt endelige reisemål.  
 
Broder Branham sa: "Jeg kaller dere ikke lenger en "menighet", eller 
hellige. Jeg kaller dere 'Brud.'" Jeg tror det er på tide at vi tar enda et 
skritt videre, for jeg vet at han ville tatt det, hvis han var her. Han kunne 
også ha sagt: "Juveler, er dere klar for kroningsdagen?" Guds juveler, 
vitale steiner, for å reflektere det lyset som har blitt utgytt ved endetiden. 
Her står vi: Mitt håp er bygget på intet mindre enn Jesu blod og Hans 
rettferdighet. På det faktum at han hadde den guddommelige 
åpenbaringen, absolutt verifisert. La bare mennesker si at vi er 
trangsynt. La dem bare benekte at vi har en rett til å si det slik vi har gjort. 
De vil hate det rett imot oss en dag, men vi vil gå rett videre akkurat som 
før, fordi sannheten kan ikke forgå noe mer enn Gud kan forgå. Så 
rettferdighet vil ikke falle vekk. Men slik som i den tiden, da Noah og Lot, de 
trodde Guds Ord, og det frelste dem.  



 
La oss be ... 
 


