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Spørsmål nr. 1. Fra Sjeler Som Er I Fangenskap Nå, sier Profeten at 
det Syvende Segl bringer Kristus tilbake til jorden. Er dette relatert til det 
andre komme? 
 
63-1110M Sjeler 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. 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 som har 
forkastet Budskapet om frelsen?  
346. “Vel,” sier du, “kirken 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.  
 
Svar: Jeg synes dette spørsmålet fortjener mer enn et ja eller nei svar, 
selv om det er skrevet på den måten. Så la oss dele opp det det som 
broder Branham sa her. 
 
Broder Branham legger ut sin uttalelse her med flere spørsmål.  
 
1). Er det tredje rykk å forkynne for de evige fortapte som har 
forkastet frelsens budskap? Dette er et veldig viktig spørsmål, fordi 
budskapet fortsatt vil bli spilt på bånd til den uforstandige jomfruen som 
går glipp av bortrykkelsen, og må gi sitt eget blod i løpet av 
trengselstiden. Men han stiller spørsmålet: "Er det tredje rykk å 
forkynne for de evig fortapte som har forkastet frelsens budskap? 
Deretter gir broder Branham oss flere ledetråder om når dette vil skje, 
som vi ser fra punkt 2 til 6. 
 
2). Hele denne tiden var Noah i Arken Ja vel, så nå vet vi at da Noah 
var i Arken i 7 dager, da var døren stengt fordi Gud hadde lukket 
døren. Og vi vet at døren representerer Kristus, Ordet. Jesus sa: "Jeg 
er døren til sauekveen." Så han forteller oss at døren (Kristus, Nådens 



Budskap) er lukket når det tredje rykk blir forkynt for de totalt fortapte. Nå 
vet vi også at når den uforstandige jomfruen hadde gått til dem som 
selger, i stedet for å ligge i Sønnens Nærvær for å modnes. Vi vet at da 
de kom tilbake til der de hadde forlatt Ham, var døren lukket, og de ble 
forseglet ute, til gråt og jamring og tenners gnissel, som er 
trengselsperioden. Vi vet også at de Vise Jomfruer hadde gått inn i 
bryllupet sammen med Brudgommen, og Gud lukket døren. Og Bibelen 
forteller oss at på den tiden skal "den som er rettferdig, fremdeles 
være rettferdig, og den som er ond, skal fremdeles være ond". 
 
Vi så i forrige ukes tale at rettferdighet kommer fra åpenbaring. Så hvis 
det ikke skal være noe mer åpenbaring etter at døren er lukket, da vil det 
ikke lenger være noen evne på den tiden til å bli rettferdig eller å ha en 
rett forståelse, etter at døren er lukket. Dermed vil de forbli uforstandige.  
 
3). Broder Branham forteller oss at på den tiden når det tredje rykk blir 
forkynt for de totalt fortapte, da: "Bruden er forseglet inn sammen med 
Kristus." Ja vel, hvis det er slik, og Bruden er forseglet inn sammen med 
Kristus, og det tredje rykk blir forkynt for de totalt fortapte, og det 
ekskluderer dem som er forseglet inn sammen med Kristus, da må vi 
stille det samme spørsmålet som broder Branham stiller: Blir det Tredje 
rykk forkynt for de som er helt fortapt? 
 
4). Og broder Branham gir oss enda en ledetrå når han sier, ved den 
tiden når det tredje rykk blir forkynt, "Da er det siste lemmet blitt 
forløst." Og hvis det siste lemmet er blitt forløst, da finnes det ikke mer 
noen forløsning etter den tiden. Og vi vet at det er fortsatt en 
mellommann på tronen inntil det siste lemmet er inne, og har fått 
barneopplæring. Og nåden er da over, ved tidspunktet for Kristi annet 
komme, når Bruden er blitt tatt opp for å møte Ham i luften. 
 
5). Han gir oss en annen ledetråd når han sier: På den tiden når det 
"Sjette Segl har produsert seg selv. Og vi vet at straffedom kommer 
under det Sjette Segl. 
 
63-0323 Det Sjette Segl 143. For, vi vet at dette Sjette Seglet er 
Doms-seglet. Det er Doms-seglet, nøyaktig hva Det er. 
144 Nå, ser dere, vi har sett antikrist som rir ut, og sett Menigheten dra. 
Nå er Den ferdig, går opp. Så ser vi martyrene av disse jødene der 
tilbake, under alteret. Nå, her er dommen som bryter frem over folket 
som er … 
145 Ut fra denne Trengselsdommen vil de hundre og førti-fire tusen 
gjenløste jødene komme. Jeg vil bevise for dere at de er jøder, og ikke 



hedninger. De har ingen ting med Bruden å gjøre, ikke en ting. Bruden, 
vi har sett at Bruden er borte. Du kan ikke plassere det noe annet sted; 
kommer ikke tilbake igjen før i Åpenbaringen 19. 
 
63-0323 Det Sjette Segl 146. Legg merke til dette nå, for det Sjette 
Segl er Ordets Doms-segl. 
 
63-0825M Hvordan Kan Jeg Seire 56. Og nå sa han: "Hvordan skal du 
kunne gi eksempler på det, hvis denne Bruden går opp før Hun går 
gjennom Trengselsperioden?" Han sa: "Jeg har Skriftsteder som viser 
deg at Menigheten befinner seg i Trengselsperioden." Jeg sa … "Bare 
les det Sjette Segl, det er alt, hun er rett der under Trengselsperioden." 
Men vi finner ut, rett før det, at Bruden er borte. Skjønner? Hun er i 
Herligheten på den tiden. Hun har ingen renselse. Skjønner? Den som 
tror på Meg har evig Liv og skal ikke komme til fordømmelse eller 
Dom, men har gått over fra døden til Livet. Kristus ga løftet om at vi 
ikke engang ville stå for Dommen. Så, frivillig tok Han min plass, slik at 
jeg er fullstendig fri. Når jeg er tilgitt, er jeg tilgitt. Hvordan kan Han ta 
meg ut fra pantelånerbutikken, få en signert kvittering, hvis…Hvordan 
kan Han være min Gjenløser og ta meg fra pantelånerbutikken og 
pantelåneren fremdeles sier at jeg tilhører ham? Jeg har en skriftlig 
erklæring, amen, ser dere, skrevet med Jesu Kristi Blod. Skjønner?  
 
6). Det tar oss tilbake til den siste tanken, og det er hva han sa: "Det 
Syvende Segl bringer Ham tilbake til jorden." 
 
La meg dele noen sitater her, hvor broder Branham taler om Det 
syvende segl og Herrens komme.  
 
63-0324E Det Syvende Segl 397. Nå, i fullførelsen her nå, ved Guds 
nåde, vi har alle mysteriene i de seks Segl som er blitt forseglet. Og vi 
forstår og vet her, at det Syvende Segl ikke vil bli gjort kjent for 
offentligheten. 
398 Nå, Hans Komme, timen for Hans Komme, når jordens ødeleggelse, 
vet dere. Han sa der: Hva vil være tegnet på kommet for verdens ende? I 
Matteus 24 … 
 
Ja vel, så det Syvende Segl er Herrens komme, og det skal ikke være en 
offentlig fremvisning. 
 
63-1110M Sjeler i Fangenskap Nå 208. Lammet tok da Boken sin, det 
var like før det Syvende Segl skulle åpnes, det Sjette Segl. Husk, Han 
skjulte det Syvende Segl for oss. Han ville ikke vise det. Da Engelen 



stod der, dag etter dag, og fortalte ting, men om dette ville Han ikke 
fortelle noe. Sa: “Det ble stillhet i Himmelen.” Ingen visste noe. Det var 
Herrens Komme. “Åh,” sier du, “det kan ikke være mulig.” Jeg håper det 
ikke er det.  
209. Bare la oss gå bare litt videre her. Jeg har skrevet ned noe, ser 
dere. Ja vel. 
 
63-0324E Det Syvende Segl 393. Her nå, vi ser at dette Sjette Segl har 
blitt åpnet opp for oss; vi ser Det. Og vi vet at dette Syvende Segl 
ikke kan bli brutt for offentligheten før den tiden kommer. 
 
62-1014E En Guide 35. Og den Hellige Ånd taler alltid ut fra Ordet. “Jeg 
har mye å fortelle dere, dere kan ikke forstå Det nå, men når Han 
kommer, vil Han veilede dere til Det.” Det er grunnen til at Seglene kom. 
Ved slutten av det Syvende Segl, skulle Guds hemmeligheter være 
fullbyrdet, til å vite Hvem Gud er, hva Han er, hvordan Han lever, 
Hans natur, Hans Vesen. Det er meningen at dere skal være helt 
oppe her ved den tid, ser dere, bringer oss inn i den fulle skikkelsen 
til Guds sønner og døtre, en Menighet som er vasket i Kristi Blod, som 
er kjøpt uten penger, som er betalt for, av Jesu Kristi Blod.  
 
Brødre, det er akkurat dette som vi har forkynt de siste 40 årene. 
Nærværet; Guddommen; Guds sønner; Adopsjon av sønner. 
 
64-0719M Basunfesten 176. Det Syvende Segl er ikke blitt åpnet opp 
ennå, vet dere. Det er Hans komme. 
 
63-1124M Hva Skal Jeg Gjøre med Jesus 182. Denne boken er 
allerede blitt åpnet, det er riktig. Vi venter bare på at det Syvende Segl 
skal bli identifisert i Kristi komme. 
 
63-1110M Sjeler i Fangenskap Nå 155. Han har det allerede, rett her i 
Boken, Han tok Den fra Hans hånd. Nå, Han kommer for å ta imot det 
som Han har forløst. Det er Hans gjerning. Han er ferdig. Han er 
kommet for å motta det. 
  
63-0324E Det Syvende Segl 394. Vi ser at Kristus, Lammet, tok Boken i 
Sin hånd, og Han åpnet dette Syvende Segl. Men, ser dere, det er et 
skjult mysterium. Ingen vet hva Det er. Men Det er helt på linje med 
hva Han sa: Ingen skulle vite noe om Hans Komme. De ville heller 
ikke vite noe om denne hemmeligheten om de Syv Tordener. Så 
dere ser, det henger sammen. 



395 Så langt har vi en forståelse av Det i dag, fordi resten av Det har 
blitt helt avdekket; men dette er ikke avdekket. 
 
63-0318 Det Først Segl 171. Nå, hva som er under dette Syvende Segl, 
ikke gå ned og fortell om det. For hvis Jeg forteller det til Johannes, da vil 
hele planen være ødelagt, hele veien ned gjennom tidsalderen. Det er 
en hemmelighet. Skjønner? Han ønsker bare…Hans Komme! Han sa: 
Ingen skal vite når Jeg kommer. Jeg bare kommer. Skjønner? 
Skjønner? Det er det hele. Det er ikke min sak å vite når. Jeg vil bare 
være rede, ser dere.  
 
63-0324E Det Syvende Segl 173. Ja vel. Denne tiden var mellom det 
Sjette og Syvende Segl, at Han kaller disse menneskene, talt om av 
Jesus i Matteus 24:31, det som vi nettopp har lest, ser dere. Basunene 
her, eller de to vitnene i det…Når Basunene lyder, da er det Basunene 
til de to vitnene, for en nådens tid for jødene. Én Basun lyder, legg 
merke til det, én Basun lyder. Han sa: Og la Basunen lyde. Legg merke 
til dette her borte nå, vers 31. Og han skal sende ut sine engler (ikke én, 
ser dere; det er to av dem) med en mektig Basun-røst … 
174 Hva er det? Når Gud gjør Seg klar til å tale, lyder det i en Basun. 
Det er alltid Hans Røst. Den kaller til kamp, ser dere. Gud taler. Disse 
englene vil stå frem ved lyden av Basunen. 
175 Og har dere lagt merke til dette, ved den siste engels Budskap, 
lyder Basunen. Den første engels budskap, en Basunlyd; og ved den 
andre engel, en Basun lød, da Han sendte den ut. 
 
Så når Han kommer ned med et Rop, en Røst og en Basun, og vi vet at 
Basunen kaller oss sammen til bryllupsmåltidet, da lurer jeg også på om 
dette er den Basunen som Israel hører, og som starter det samme 
Nådens Budskap til jødene? Med andre ord: Er det én basun, og den 
kaller oss ut og vender Evangeliet til Jødene? Er det det som skjer når 
den siste Basun lyder ut? Og har vi en parallellitet her. Den siste Basun 
kaller Bruden sammen, og vi blir tatt opp for å møte Ham i luften, idet 
Han kommer ned til jødene? Én Basun og to hendelser? Hedningene går 
opp, og jødene blir gitt det Evangeliet som vi hadde? 
  
64-0719M Basunfesten 246. Pinsefestens dag avsluttes i perioden med 
den Syvende Basunen, for det neste vil være det Syvende Segl, det 
neste er hemmeligheten om Kristi Komme, og Basunen lyder også 
for jødene. Deres Sjette Basun lyder ut, og når den gjør det, den 
bekjentgjør til dem Guds Sønns åpenbaring; i en varighet av en halv 
time. Husk at alle Basunene lyder ved dette Sjette Segl. Det Sjette 



Segl fullfører hemmeligheten, under det Sjette Segl, rett før det 
Syvende blir åpnet. 
247 Legg merke til det, her er 3. Mosebok 23:26. Hvordan alt i Skriften 
skjer i rett rekkefølge!  
 
Og når det Syvende Segl blir åpnet, da vender Kristus tilbake. Men det 
er en hemmelighet og det vil ikke bli gjort kjent for verden, bare for dem 
som blir tatt opp for å møte Ham.  
 
63-0321 Det Fjerde Segl 113. I morgen kveld vil vi berøre sjelene under 
alteret. Neste kveld, dommene. 
114 Neste kveld, bortrykkelsen, i slutten av tidsalderen, slutten på 
tiden, på alle ting, ser dere, når Hun blir tatt opp. Derfor, rett der i dette 
Syvende Segl, blir Skåler helt ut, og alt annet blir helt ut. Hva de er, 
vet jeg ikke. 
 
64-0719M Basunfesten 267. Les i boken din her og se om det ikke er 
mellom den Sjette og den Syvende Basunen, at det blir sprøytet inn 
der, og jødene bli kalt ut mellom den Sjette og den Syvende Plagen, 
og vi kommer over sammen med de 144000 (dere husker det?), som 
var inn imellom det. Husker dere? Mellom det sjette og det syvende 
Segl var det en utkallelse av de 144000. Husker dere det? Nå, det er 
der hvor disse basunene kommer inn, rett der, se her, og forfølgelse, 
og hester sluppet løs der. 
268 Deretter, imellom der, da skulle den syvende engels Budskap 
komme, som hadde forkynt og fordømt pinsevennene. Og Jesus var 
blitt utstøtt; de ville ikke ha noe samarbeid med noen. Han ble satt på 
utsiden, forkastet. Bibelen sa det. For det er Kristus, gjort manifestert 
iblant oss, Jesus iblant oss alle, manifestert i renheten i Hans Ord og 
Det ble gjort kjent.  
269 Dette er ikke bare noe som blir funnet opp, venner. Dette er SÅ 
SIER HERREN, Skriften. 
 
63-0324E Det Syvende Segl 52. Herren lot oss ta imot Skriften, den 
Hellige Skrift, hva Jesus sa ville skje. Og hvordan ville vi noen gang ha 
funnet det? Og her, det kommer over og åpenbarer det og legger det 
fram helt nøyaktig. Talen Hans der, gir svar på det, legger det fram til 
minste detalj, seks av de Seglene, men Han utelot det Syvende. 
Skjønner? 
53 Da, når Seglene ble åpnet, Gud, se her, Han unnlot å åpenbare det, 
ikke engang et eneste symbol, av det Syvende. Skjønner? Det er en 
fullkommen hemmelighet hos Gud. Følg med. Nå skal vi lese i 
Bibelen, i det Syvende Segl. Det finner vi i Åpenbaringen 8:1 Da han 



åpnet det syvende segl, ble det stillhet i himmelen omkring en halv 
time. 
54 Og det er alt vi har om det.  
 
63-0317E Kløften Mellom De 7 Menighetstider Og De 7 Segl 254. Og 
her er Han som en Mellommann, på alteret, Bare vent litt lenger, siden 
det er flere som må lide slik som dere. 
255 Men nå kommer Han herfra, i dette siste Seglet. Han er ikke 
Mellommann mer. Han er Konge nå. Og hva gjør Han? Hvis Han er en 
Konge, da må Han ha undersåtter. Og Hans undersåtter er disse som 
Han har gjenløst, og de kan ikke komme frem foran Ham før Han tar 
rettighetene til gjenløsningen. Og nå trer Han frem, fra en 
Mellommann; der døden legger oss i graven, Han kommer frem med 
rettighetene. Amen. 
256 Og selv de som er i live og blir tilbake inntil Hans Komme, skal 
ikke hindre dem som sover. For Guds basun skal lyde, ved den 
siste basun. Når det siste Seglet er brutt, og når den syvende engel 
gir sitt Budskap, da skal den siste basunen lyde, og de døde i Kristus 
skal oppstå. Og vi som er i live, og er tilbake skal bli rykket opp sammen 
med dem, for å møte Ham i luften. Han gjør krav på det! Han har 
kommet frem nå for å gjøre krav på Sin eiendom. 
257 Følg med! Se på dette! Du store! Han brøt Seglene, åpenbarte 
mysteriene. Åpenbarte dem, hvor da? For den siste menighetstiden, 
den eneste som er levende. Resten av dem sover. 
 
63-0317E Kløften Mellom De 7 Menighetstider Og De 7 Segl 218. 
Hvis denne Boken, hemmeligheten, det er Guds Ord, Og den syvende 
engel må være en profet, som Guds Ord kommer til. Ingen prester, 
paver, eller noe annet, kan motta Det; Ordet kommer ikke til slike. Guds 
Ord kommer bare til en profet, alltid. Malakias 4 lovet en slik. Og når 
han kommer frem, vil han ta Guds hemmeligheter, der menigheten 
hadde rotet alt til i alle disse trosretningene, og han gjenoppretter 
barnas Tro tilbake til fedrene. Og så vil verdens dom ramme, og 
jorden vil bli brent. Og deretter vil de rettferdige gå ut på de 
ugudeliges aske, i Tusenårsriket. 
219 Forstår dere det nå? Ja vel. 
 
64-0719M Basunfesten 158. Legg merke til det, å gjøre folket rede! 
Hvor fullkommen er ikke da den Syvende Basunen og det Syvende 
Seglet, setter det fullkomment sammen, jødeforfølgelsen. 
159 Legg merke til det i Åpenbaringen 9:13, legg nøye merke til det, 
under den Sjette Basunen. Åpenbaringen 9:13, under den sjette 
Basunen, merk dere at det var to hundre tusen ryttere som hadde vært 



bundet i elven Eufrat, de ble sluppet løs under den sjette Basunen. Nå, 
det finnes ikke to hundre tusen ryttere i denne verden; men der var det to 
hundre tusen ryttere. Legg merke til det. Jeg vil at du skal notere det 
ned, slik at du kan lese det. 
160 De var ikke naturlige hester. De pustet ild, og de hadde brystplater 
av jaspis, og de hadde haler. Og enden av deres hale så ut som en 
slange, et slangehode var på enden av den, med en brodd. Skjønner? 
Det var åndelige hester, åndelige djevler, stridshester, som hadde 
vært bundet i Eufrat i alle disse årene, overnaturlige djevler. Hva var 
det? Det gamle Romerriket blir gjenopplivet; jødeforfølgelsen. De 
hadde vært bundet i nesten to tusen år, ved elven Eufrat. De kunne ikke 
krysse over til løftet; en religiøs sekt som prøvde å komme til den andre 
siden. Eufrat, vet dere, flyter gjennom Eden. Men de ble bundet der, to 
hundre tusen forfølgelses-djevler. 
 
63-0321 Det Fjerde Segl 197 En hest er et dyr som representerer en 
makt. Hans makt er fullstendig sammenblandet. Hvorfor? Det er 
politikk, det er nasjonale makter, det er religiøse makter, det er 
demoniske makter. Det er alle slags makter blandet sammen, en 
blandet, gulblek hest var det. 
 
Legg merke til at disse åndelige hestene representerer makter, demoner 
sluppet løs på jorden, og legg merke til at de alle hadde en brodd. Glem 
aldri at broder Branham sa i  
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. 
 
Så disse demonene (åndelige hester) makter, regjeringskontroll, de vil 
alle sammen ha brodder, nåler, og dermed har vi ord som 
medisinflasker, (bakteriekrigføring) plager (COVID-vaksine), brodder 
(injeksjonssprøyte, som er en medisinflaske sammen med en nål) og 
demonisk makt, liksom hester. Alt dette skjer, og Israel var først ute med 
å motta denne demoniske regjeringsmakten (en åndelig hest) til å 
pålegge at alle mennesker … Åpenbaringen 13:16 Han gjør slik at alle, 



både små og store, rike og fattige, frie og treller, blir gitt et merke på sin 
høyre hånd eller på sin panne,  
17 og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket 
eller dyrets navn eller tallet for hans navn. 
18 Her er visdommen. La den som har forstand, regne ut dyrets tall, for 
det er et menneskes tall. Hans tall er 666. 
 
Så, alle mennesker skal bli stukket av deres brodder (nåler), med et 
medisinglass fullt av plager, ved hjelp av deres brodder, eller nåler, for 
å plante inn i hele menneskeheten deres menneskelige 
kryptovaluta-vaksine, slik at de ikke skal kunne kjøpe eller selge uten 
den. Og det er hva dette patentet, WO2020060606, erklærer, det er hva 
de planlegger å gjøre. Bare søk det opp selv, og forstå symbolikken i 
Skriften. Det er så ekte, fordi Gud tolker Sitt Ord ved å bringe Det til å 
skje. 
 
Nå, hvis vi leser Skriften slik vår profet viste oss, da kan vi se veldig 
tydelig at det som skjer nå, er blitt erklært av Gud i Hans Ord.  
 
Åpenbaringen 9:7 Gresshoppene var av utseende lik hester som var 
gjort klare til kamp (åndelige hester er makter. Apostelen Paulus sa: 
"Efeserne 6:12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene 
fra begynnelsen, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne 
tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i 
himmelrommet."). På hodene deres var det kroner av noe som lignet gull 
(kroner representerer - herskere), og ansiktene deres var som 
menneskers ansikter (så, de så mer ut som mennesker). 
8 De hadde hår som kvinnehår (hår er gitt til kvinner, til å være deres 
ære, så æren i denne kraften er kvinners lederskap), og tennene deres 
var som løvers tenner. (Og satan kommer som en brølende løve som 
søker hvem han kan fortære, han fortærer med tennene) 
9 Og de hadde brynjer som lignet brynjer av jern (Esekiel forteller oss at 
Lucifer også hadde en brynje, en brystplate), og lyden av vingene deres 
var som lyden av vogner med mange hester (lyden av mange 
demoniske makter) som springer ut til slaget. (Fører krig mot 
menneskeheten.) 
10 De hadde haler som skorpioner, og det var brodder i halene 
deres. 
 
Vel, brodden i deres hale er ikke en lang hale på baksiden, men halen er 
den historien som han fortalte. Broder Branham forteller oss hvordan 
Skriften bruker forbilder, men disse forbildene er alltid de samme, fordi 



Gud forandrer seg ikke. Og vi ser hans forklaring på hva halen er. Han 
sier at det ikke er halen, men den historien som ble fortalt. 
 
57-1006 Spørsmål & Svar Hebreerne del 3, 624. Nå, hvis dere vil legge 
merke til det, da disse vesenene var i Himmelen. Nå, over i 
Åpenbaringen kapittel 12. Han gir et bilde her av kvinnen som står der; 
månen ved hodet hennes og solen … eller, solen ved hodet hennes og 
månen under hennes føtter. Og den røde dragen stod der for å sluke 
Barnet så snart Han var født. Og han brukte sin hale og dro med seg 
en tredjedel av Himmelens stjerner, og kastet dem ned på jorden. La 
dere merke til det? Nå, det betyr ikke at satan har en lang hale som 
han hekter rundt mennesker, men det er den “løgnen som han 
fortalte”, dro med seg en tredjedel av stjernene. De stjernene var 
Abrahams ætt. 
625 Abraham sa: “Åh …” 
626 Gud sa til Abraham: “Se opp på himlene og tell stjernene om du 
kan.” 
627 Han sa: “Jeg kan ikke gjøre det.” 
628 Han sa: “Heller ikke vil du kunne telle din ætt”, de stjernene. 
 
Tenk derfor ikke på dette som noe fremmed, at disse 200 000 tusen 
åndelige hestene (demonene) er politiske, nasjonale, religiøse og 
demoniske krefter, slik som broder Branham fortalte oss. 
 
63-0321 Det Fjerde Segl 197. En hest er et dyr som representerer en 
makt. Hans makt er fullstendig sammenblandet. Hvorfor? Det er 
politikk, det er nasjonale makter, det er religiøse makter, det er 
demoniske makter. Det er alle slags makter blandet sammen, det 
var en blandet, gulblek hest. 
 
Og ikke tenk på det som noe rart at vi hører løgnen om en brodd eller en 
nål, at det kommer fra alle former for politiske, nasjonale og religiøse 
makter. Vi skulle da se at Guds Ord blir oppfylt, og hele verden krever 
det, gjennom deres tale, denne løgnen, denne historien som blir fortalt. 
Og den historien er å forkynne det ut til folket, og å stikke dem med en 
nål. 
 
Åpenbaringen 9:17 Og slik så jeg hestene i synet: (åndelige makter, 
politiske, nasjonale, religiøse, demoniske) De som satt på dem hadde 
brynjer i flammende rødt, hyasintblått og svovelgult. Og hestenes hoder 
var som løvehoder. Og det kom ild, røyk og svovel ut av munnen deres. 
18 Ved disse tre plagene ble en tredjedel av menneskene drept, ved 
ilden, røyken og svovelen som kom ut av munnen deres. 



19 For kraften deres er i munnen og deres haler. (historiene de 
fortalte) For halene (historiene) deres er som slanger (dobbel tunge) som 
har hoder. Og med dem gjør de skade. (se på alle menneskene som ble 
lemlestet og drept av vaksinens plager fra bakteriekrigføringen)  
20 Men resten av menneskeheten, de som ikke ble drept ved disse 
plagene (og hvordan drepte plagen så mange? Gjennom ord fra deres 
munn, den historien som ble fortalt, og som fikk verden til å frykte, og til å 
ta nålen, [brodden] som var festet til deres hale [deres tale]), omvendte 
seg ikke fra sine henders verk, slik at de sluttet å tilbe demoner og 
avgudsbilder av gull, sølv, kobber, stein og tre, slike som verken kan se 
eller høre eller gå.  
21 Og de omvendte seg ikke fra sine mord eller fra sin trolldom 
(Pharmakeia: Bruk av farmasi, medisiner, legemidler) eller fra sin 
kjønnslige umoral eller fra sine tyverier. 
 
64-0719M Basunfesten 147. Legg merke til det, den første Basunen 
lød; blod, ild, hagl og alt mulig, blir strødd ut på bakken. Skjønner? Hva 
gjorde Han? Han bringer Israel ut av det åndelige Egypt, ser du, 
tilbake til sitt hjemland. 
148 Nå, la meg si dette rett her, at alle Basuner som blåste, de blåste 
under det Sjette Segl. Vi kommer til det om noen minutter, hvor vi tok 
tak i Seglet der. Alle Basuner lød under det Sjette Segl. 
149 Fordi, i det Syvende Segl, da var det stillhet. “Ingen visste noe. 
Det handlet om det minuttet, eller den timen, da Kristus skulle komme”, 
slik Han har åpenbart det for oss. 
150 Men alle Basuner ble blåst under Det Sjette Segl, under 
jødeforfølgelsen. 
 
63-0317E KLØFTEN MELLOM DE 7 MENIGHETSTIDER OG DE 7 
SEGL 41. Og når Seglene er brutt, og mysteriet er åpenbart, kommer 
Engelen ned, Budbæreren, Kristus, og setter Sin fot på jorden og på 
havet, med en regnbue over Sitt hode. Nå, husk, denne syvende 
engelen er på jorden når dette Kommet finner sted. 
 
65-0822M Kristus Åpenbart i Sitt Eget Ord 158. Hva skulle åpningen 
av de Syv Segl gjøre? Hvorfor vakler alle disse kirkesamfunnene rundt i 
dette …? … Det skulle åpenbare, få ting frem. Hvis du ikke har noen 
øyne, hva er da hensikten med å åpenbare? Det må være øyne der 
først, for å kunne se. Er det riktig? For å åpenbare Malakias 4, åpenbare 
Lukas 17:30, Johannes 14:12, Johannes 15:24, 16:13. Og også for å 
åpenbare Åpenbaringen 10:1-7, åpningen av de Syv Segl, og den 
syvende engels Budskap. Til å åpne opp, til å åpenbare, når aftenlyset 
kommer. 



 
65-0718E Åndelig Mat i Rett Tid 161. Sammenlign det nå med hva den 
siste profeten sier: “Se Jeg sender dere Elias profeten, og han vil 
restaurere barnas hjerter tilbake til fedrene.” Skjønner? Et Budskap for 
å bringe dem tilbake til Bibelen, og Menneskesønnen vil åpenbare 
Seg Selv på den tiden. Og på den tiden, i forkynnelsen til den siste 
menighetstiden, den syvende engel, da ville Guds hemmeligheter være 
åpenbart, på den tiden. De Syv Segl ville være brutt. Mysteriene om 
alle disse kirkene og ting, hvordan de hendte, og hva som fant sted.  
 
63-1229M En Mann Som Kan Slå På Lyset 25. Så, ved det Sjette Segl, 
alle de Syv Basuner lyder rett der i det Sjette Segl, ser du, rett før 
det Syvende Segl åpner opp Kristi Komme. 
 
Det har alltid vært det Tredje Rykk.  
 
Spørsmål 2. Når det gjelder åpningen eller åpenbaringen av det 7. Segl, 
her taler profeten om tre (3) punkter relatert til det. Hvis det er mulig, vil 
vi gjerne bli undervist på disse tre (3) punktene. Hva er disse tre (3) 
punktene? Dette er hva han sier: 
 
Det er tre ting som finner sted ved tiden for åpningen av det Syvende 
Segl. Husk nå at det er en forskjell mellom åpningen eller åpenbaringen 
av det Syvende Segl, og den faktiske manifestasjonen av det Syvende 
Segl. Det er tre ting som skjer når det Syvende Segl blir åpnet, eller blir 
manifestert. 1) Herren kommer for å hente Sine gjenløste gjennom alle 
tidsaldre. 2) Han vender seg fra hedningene til jødene. 3) Det er dom for 
både jøder og hedninger, for å rense dem for deres synd, som er deres 
vantro. 
 
248 63-0324E Det 7. Segl 248. Og nå, like så sikkert som at jeg står på 
plattformen i kveld, så fikk jeg denne åpenbaringen åpenbart. Den er 
på en trefoldig måte. Jeg vil tale til dere om dette, ved Guds hjelp, om 
en fold av Den. Og da vil dere … La oss gå over det, først. Her er 
åpenbaringen, for å begynne på det jeg ønsker å fortelle dere, hva Det 
er. Det som skjer er at…Disse Syv Tordener som han hørte tordne, 
og han fikk ikke lov til å skrive det; hva denne hemmeligheten er, 
hva som ligger bak disse Syv Tordener som ble rullet ut. [Broder 
Branham banker på talerstolen flere ganger—Red.] 
 
253 Hvis satan skulle få tak i Det, da kunne han gjøre stor skade. Dette 
er en ting som han ikke vet. Nå, han kan tolke hva som helst, slik han vil, 



og etterligne en hvilken som helst gave (jeg håper dere tar lærdom), men 
han kan ikke vite Dette.  
 
Så spørsmålet blir stilt. "Taler han om Herrens komme eller det tredje 
rykk, der hvor satan kunne gjøre skade, hvis han skulle få tak i 
det?" 
  
Svar: Han taler om det tredje rykk. Det er derfor han sa at han må si 
veldig lite om det, fordi ellers ville Satan prøve å etterligne det.  
 
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. 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. 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! 
 
63-1229E Se Hen Til Jesus 38. 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? 
 
56-0408A Hva Er En Visjon 107. Nå, her er det noe. Legg nøye merke 
til dette. Det er en forskjell mellom Herrens Engel og det Lyset. Fordi jeg 
hørte noe bevege seg, slik Det gjør, om kvelden, når Det kommer hit på 
plattformen, liksom en "Whew! Whew! Whew!" Og som en Ild som pisker 
rundt, en flammende Ild. Og Den forlot meg, og Den gikk rett nedover 



over hodene i forsamlingen, og Den gikk videre og sto over toppen 
av den lille bygningen, og slo seg ned på toppen av den. Og så, når 
Den hadde gjort det, røsten til Denne som sto der med meg, bak meg, 
den samme røsten, Engelens røst, Han sa: “Jeg skal møte deg der 
inne. Og dette er det tredje rykk, men ingen vil vite noe om det.” Og 
jeg sa: “Vel, jeg forstår ikke. Hvorfor der inne? Hvorfor der?” Han sa: 
"Det vil ikke være et offentlig show, denne gangen." Og jeg sa: "Jeg 
forstår det ikke, å gå inn i det skapet slik som det." 
108 Og Han sa: ”Er det ikke skrevet av vår Herre: Når du ber, vær ikke 
som hyklerne som liker å bli hørt foran mennesker. Men gå inn i det 
hemmelige skapet, og be til Faderen som ser i det skjulte. Og Han som 
ser i det skjulte, skal lønne deg åpenlyst'?” Det er fullkomment etter 
Skriften. Hver gang er det det. Og jeg sa: "Jeg forstår." 
109 Så tok Han meg med til dette stedet og satte meg ned i dette 
rommet der jeg var. Og så fortalte Han meg hva jeg skulle gjøre, for 
tredje gang. Nå, kristne venner, det vil, når jeg forlater denne verden, da 
vil det fortsatt være i min favn. Når jeg … Men, merk deg mine ord, hva 
som skal skje. 
 
Så han taler om telttjenesten og det lille rommet, og engelen som fortalte 
ham at Han ville møte ham i det rommet, og det ville være det tredje 
rykk.  
 
63-0324E Det Syvende Segl 258. Hvis du vil at noe skal skje…Nå, dere 
er nødt til å ta mitt ord for det. Hvis jeg planlegger å gjøre noe, da vet 
jeg bedre enn å fortelle noen om det. Ikke at den personen ville fortelle 
det, men satan vil høre det. Skjønner? Han kan ikke få tak i det der inne 
i mitt hjerte, men så lenge Gud har lukket det med den Hellige Ånd, da 
det er mellom meg og Gud. Skjønner? Han vet ikke noe om det før 
du sier det, da hører han det. Og jeg har prøvd … Jeg sier til folk at jeg 
vil gjøre en slik—og—slik ting, og se djevelen prøve å skjære av hvert 
hjul han kan, for å komme seg dit, for å komme dit før meg. Men 
hvis jeg får åpenbaringen fra Gud og bare ikke sier noe om det, da 
er det annerledes. 
259 Husk, satan vil prøve å etterligne. Han vil prøve å etterligne alt det 
Menigheten vil gjøre. Han har prøvd å gjøre det. Vi legger merke til det, 
gjennom antikrist. 
260 Men dette er en ting han ikke kan etterligne. Det vil ikke være 
noen imitasjon av dette, ser dere, fordi han ikke har fått kjennskap til 
Det. Han kan ikke klare å få rede på Det. Det er det Tredje Rykk. Han 
vet bare ikke noe om Det. Skjønner? Han forstår Det ikke. 
 



63-0324E Det Syvende Segl 390. Merk dere, det er en hel jord som 
skal bli renset. Det vil være en slik ting at månen, stjernene og hele 
naturen vil bli renset. Ser dere hva det er? Jorden fornyer seg selv, 
blir renset, gjør seg klar til Tusenårsriket. Tusenårsriket nærmer seg. 
Og, ser dere, alt som har noe urent i seg, vil bli renset i løpet av det 
Sjette Segl. 
391 Nå, nå, legger dere merke til dette? Ved åpningen av dette 
Syvende Segl, er det også i et trefoldig mysterium. Dette har jeg…vil 
jeg tale og har talt om, at det er hemmeligheten om de Syv 
Tordener. De Syv Tordener i Himmelen vil avdekke denne 
hemmeligheten. Det vil skje like ved Kristi Komme, fordi Kristus sa at 
ingen ville vite når Han kommer tilbake. 
 
63-0324E Det Syvende Segl 386. Nå, vi er inne i Ørnens tidsalder, 
åpenbaringen skal bli åpenbart, Alt sammen. Nå, sammenlign dette 
med Åpenbaringen det 10. kapittel, vers 1 til 7. Og vi vil se her i denne 
Åpenbaringen, Åpenbaringen her, 10,1-7, at: I de dager da den syvende 
engels Budskap lyder, det skjer for at alle Guds hemmeligheter skulle bli 
avsluttet.  
387. Nå, vi finner også ut, i dette, at det Sjette Segl, som nå er åpent, 
det var for en trefoldig hensikt. Nå, her var hensiktene. 
388. Den første tingen var at den sovende jomfru måtte gå gjennom 
Trengselstiden for å bli renset. Hun måtte bli renset fra sine synder 
av vantro og for å ha forkastet Budskapet. Det ble hun i 
Trengselstiden. Vi ser at de ender opp her borte i Åpenbaringen 7, 
mellom det 6. og det 7. kapittelet her, at hun hadde blitt renset, og hun 
hadde blitt tildelt sine klær. Nå, hun er ikke Bruden. Men det er 
menigheten, det rene folket som ikke hadde anledningen, kanskje, til å 
motta Budskapet, eller at de på en eller annen måte hadde blitt forblindet 
av disse falske profetene. Og de fikk ikke sjansen, og likevel er de 
virkelig oppriktige i hjertet. Og Gud kjenner deres hjerte. Og her blir 
de renset i løpet av denne tiden. 
 
 
389. Dere legger merke til det, en annen renselsestid, det er for 
Israel, når hun samler seg. Det er den andre folden. Gud renser 
Israel i Trengselstiden. Ut fra de millioner som vil samles der, vil det 
være hundre og førti-fire tusen utvalgte, og de vil bli renset også. Gud 
renser Israel. 
 
390 Legg merke til at det er en hel jord som skal renses. Det vil være 
en slik ting at månen, stjernene og hele naturen vil bli renset. Ser du 
hva det er? Jorden fornyer seg selv, blir renset, gjør seg klar for 



Tusenårsriket. Tusenårsriket nærmer seg. Og alt som har noe urent i 
seg, skal bli renset under det sjette seglet. Nå, nå, legger du merke til 
at ved åpningen av dette Syvende Segl, det er også i en tredelt 
hemmelighet. Dette har jeg - vil jeg tale om, og har talt om, at det er 
mysteriet med de syv tordener. De syv tordener i himmelen vil åpne opp 
denne hemmeligheten. Det vil skje rett ved Kristi komme, fordi Kristus sa 
at ingen visste når Han ville komme tilbake. 
 
Spørsmål nr. 3. Det står skrevet i Salme 110.1: Herren sier til min 
Herre: Sitt ved min høyre hånd, inntil jeg gjør dine fiender til din 
fotskammel. 
 
Hvorfor blir da Jesus kalt Davids Sønn i Tusenårsriket, når David selv 
kaller Ham sin Herre? 
 
Svar: Fordi det er profetert at Davids Sønn vil sitte på hans trone. Og det 
skjer når Jesus setter seg på Davids trone for å regjere i Tusenårsriket. 
 
Husk at Han kommer i navnet til en sønn i tre forskjellige titler, og i tre 
forskjellige manifestasjoner. En Menneskesønn, som er en profetisk 
tjeneste, der Han kommer i den 1. tidsalder, som er alfa, og igjen i den 
siste tidsalder, som er omega. Hans tjeneste er den samme både i den 
første og den siste. 
 
64-0705 Mesterverket 172. Alfa og Omega er den samme. Han sa: Jeg 
er Alfa og Omega. Han sa aldri noe imellom der. Jeg er Alfa og 
Omega, den Første og den Siste. Der er det.  
173. Den første tjenesten og den siste tjenesten er den samme. Det 
første Budskapet og det andre, det siste Budskapet, er det samme. 
“Jeg er, Jeg var i Alfa; Jeg er i Omega.” “Det skal bli en dag som ikke 
skal kalles dag eller natt, men i kveldstiden skal det bli Lys.” Ser dere, 
Alfa og Omega, det er blitt den første og den siste. Åh, du store, brødre, 
vi kunne stanset i timevis ved det. 
 
Og så, gjennom menighetstidene, kommer Han som Guds Sønn, som er 
Sønnens Ånd i mennesker, gjennom menighetstidene. Deretter, ved 
Omega, kommer Han igjen som menneskesønn, og som profet. Og 
deretter, gjennom Tusenårsriket, som Davids sønn.  
 
65-1206 Moderne Hendelser Klargjort Ved Profeti 259. Husk, Han 
kommer i navner til tre sønner. Han kom først i navnet til 
Menneskesønnen. Han kalte Seg aldri “Guds Sønn”. Dere vet det. Se, 
Han kom i Menneskesønnen, en profet. Jehova Selv, Faderen, kalte 



Jeremia “en menneskesønn”. En profet er en menneskesønn. Han kom 
…  
260. Nå, Han kom etter Pinsefestens dag, Han kom tilbake i form av Den 
Hellige Ånd, en overnaturlig Ånd. Nå er Han Guds Sønn.  
261. I Tusenårsriket vil Han være Davids Sønn og sitte på Davids 
trone. Se nå, Han er Guds Sønn, Menneskesønnen og Davids Sønn.  
 
Spørsmål nr. 4. Hva representerer Skyen, den som viste seg i 1963? 
Noen kaller det for Kristi 2. komme, fordi profeten identifiserte nesen, 
munnen og leppene. Og han sa at det er Kristus. 
 
Det representerer Legemets Lederskap som kommer for å forene Seg 
Selv med Legemet. Grunnen til at noen kaller det for det 2. komme, er 
fordi de er uvitende om Skriften. Det skal være en tilsynekomst før det 2. 
komme. Dette er to forskjellige ord, og derfor betyr de to forskjellige ting.  
 
Det er Herrens tilsynekomst, og ikke Kristi komme. Tilsynekomsten er 
Kristi Parousia, som viser at hodet har kommet ned til Kristi Legeme. 
Husk at det er en åndelig forening. Og Gud er Ånd. 
 
62-0603 Endetidens Evangelisering 50. Nå, vi har allerede sett, og vi 
er vitner til Herrens Tilsynekomst. Husk nå, tilsynekomst og komme 
er to forskjellige ord: Å komme tilsyne, og deretter å komme. 
Tilsynekomsten er nå, Han har allerede kommet tilsyne i disse siste 
dager. Rett her sammen med oss i de siste par årene. Nå, det er et tegn 
på Hans Komme. Han kommer tilsyne i Sin Menighet, i form av den 
Hellige Ånd, og viser at det er Ham. For mennesker kan ikke gjøre disse 
tingene som dere ser at den Hellige Ånd gjør, så det er Herrens 
Tilsynekomst. Husk nå, det talte om begge steder: "Tilsynekomst" og 
"komme."  
 
62-0620 Vær ikke redd 66. Det er et forskjellig ord som brukes. Kristi 
tilsynekomst og Kristi komme. (Skjønner?) Det er to helt forskjellige 
ord. Skjønner? Nå, Kristus kommer tilsyne i disse siste dager i Sin 
menighet, og bringer Sin menighet sammen i en enhet, og i tro og i kraft i 
Ordet, alle samlet sammen. Så, når Han kommer tilbake, vil Han finne 
den samme Menigheten. 
 
62-0611 Det Er Jeg, Vær Ikke Redd 81. Du vet, det er en forskjell 
mellom Kristi tilsynekomst og Kristi komme. Det er to forskjellige 
ord. Han er kommet tilsyne nå i Sin menighet. Vi ser Ham; vi vet at 
det er Ham. Det er Den Hellige Ånd. Skjønner? Vi vet at det er det. Vi 
tror at den Hellige Ånd er Gud. Det vet vi alle.  



 
62-0521 Overbevist, Og Deretter Bekymret 31. Det er en veldig stor 
forskjell på tegnet for Jesu tilsynekomst, og deretter Jesu komme. 
Det er to forskjellige ord, betyr to forskjellige ting: Herrens 
tilsynekomst, og Herrens komme. 
Herrens tilsynekomst skjer nå, når Han er til stede i sitt folk, og Hans 
Ånd virker iblant dem, og beviser at det er Ham sammen med dem, gjør 
dem rede for en bortrykkelse, for Herrens komme for å ta bort Hans 
Brud. Skjønner? Tilsynekomsten, og et komme. 
 
Spørsmål nr. 5. I mange sitater sa profeten, i 1933, at Røsten fortalte 
ham at han er forløperen til Kristi 2. Komme, og i andre sitater sa han at 
det er hans budskap som vil være forløperen til Kristi 2. Komme. Hva 
skal vi holde fast på?  
 
Husk bare alltid på dette, at du ikke kan skille budbæreren fra 
Budskapet. Men hovedtingen her er Budskapet, ikke karet. 
 
65-0418M Solens Oppgang 17. Jeg skulle bare ønske at jeg, denne 
formiddag, hadde mye tid å bruke på disse fenomenene som er over 
enhver skygge av tvil, og har blitt bevist i de siste tretti årene, eller 
trettifem årene, rett her i denne menigheten; helt fra der nede ved elven, 
da det samme Lyset kom ned her i Jeffersonville i 1933 og talte disse 
ordene: “Slik som Døperen Johannes var sendt som en forløper for 
Kristi første komme, vil ditt Budskap være en forløper for det 
andre.” Vi er i endetiden, og vi ser det. Vi lurer noen ganger på hvorfor 
det ikke har spredd seg over jorden; kanskje vi en eller annen gang vil få 
en sjanse til å forklare det, om Gud vil. 
 
65-0217 En Mann Som Løper Fra Herrens Nærvær 174. Og mange av 
de som jeg døpte, den kvelden, er over på den andre siden nå. Da de 
stod der og var vitner til at Morgenstjernen kom ned fra himlene, og 
sirklet rundt slik og sa: “Som Johannes Døperen ble sendt for å 
bringe, for å være en forløper for Kristi første komme, slik vil ditt 
Budskap være en forløper for det andre Komme.” Hvordan kunne det 
bli tenkt ut? Men, alt Guds Ord er sant, hele Guds Ord. Vi lever i 
Nærværet til den store Kongen. Gud velsigne dere. 
 
Da broder Vayle begynte å arbeide sammen med broder Branham, hans 
rolle var å introdusere broder Branhams tjeneste for folket. Den første 
kvelden siterte broder Vayle engelen på denne måten. "Slik som 
døperen Johannes ble sendt som en forløper for Kristi første 
komme, skal du være en forløper for Kristi annet komme". Senere, 



etter møtet, sa noen brødre som også arbeidet med broder Branham, til 
broder Vayle: Du siterte engelen feil. Han sa: "Slik som døperen 
Johannes ble sendt som en forløper for Kristi første komme, skal 
din tjeneste være en forløper for Kristi annet komme." Vel, etter 
møtet, broder Branham tok broder Vayle til side, og sa: Boder Lee, du 
siterte ikke engelen riktig. Han sa: "Slik som døperen Johannes ble 
sendt som en forløper for Kristi første komme, skal ditt budskap 
være en forløper for Kristi annet komme." 
 
Broder Vayle sa i sitt eget vitnesbyrd: Det er som broder Branham sa: da 
Guds engel kom tilsyne og sa til ham: "Slik som døperen Johannes ble 
sendt som en forløper for Kristi første komme, skal ditt budskap være en 
forløper for Kristi annet komme." Så, jeg sa: Broder Branham, du prøver 
å fortelle meg at det er døperen Johannes. Ingen andre enn døperen 
Johannes kunne være en forløper for Kristi første komme. Så da, det er 
ikke William Branham, det er ikke Johannes, ikke noen spesiell mann. 
Men et Budskap ville være en forløper? Han sa: "Nå har du fått tak i det, 
doktor!" Nå, jeg gjorde meg flid med å forstå hva den mannen fortalte til 
meg. Fordi han sa: "Du presenterer meg feil, det er verken meg eller 
min tjeneste." Og likevel så sa broder Branham: "Min tjeneste er å 
erklære Ham, at Han er her." Og den erklæringen er et budskap, så 
budskapet er: "Han er her." 
 
Spørsmål nr. 6. Vi ser at profeten Paulus sa i 1. Korinterbrev 9.27 Men 
jeg legger tvang på mitt legeme (KJB skriver: Jeg behandler 
kroppen min hardt) og holder den i trelldom, slik at jeg som har 
forkynt for andre, ikke selv skal bli forkastet. 
Hva mener han? Må vi skade og mishandle vårt legeme i håp om å 
oppnå frelse? 
 
Denne oversettelsen, "Jeg behandler kroppen min hardt", er feil. 
Bibelen sier: 1. Korinterbrev 9.27 Men jeg legger tvang på mitt 
legeme, og holder det i trelldom, slik at jeg som har forkynt for andre, 
ikke selv skal bli forkastet. 
 
Dette er lik en bryter som legger en mann opp på sine skuldre. Når 
mannen er på hans skuldre, blir han kraftløs mot den som holder ham, 
uten bakkekontakt. Og så, Paul taler noen steder om å være i et løp, og 
her som en bryter, som vet hvordan han skal kontrollere sin motstander. 
Han gir ikke sitt legeme anledning til å ha noen innflytelse til synd. 
Galaterne 2:20 Jeg er blitt korsfestet sammen med Kristus. Jeg lever, 
men det er ikke lenger jeg selv som lever, men Kristus lever i meg. Og 



det som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro, den troen som tilhører Guds 
Sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv for meg. 
 
59-0712 Total utfrielse 87. Jesus var fullstendig, helt og fullt et 
menneske. Han kunne gråte som et menneske. Han kunne spise som et 
menneske. Han kunne være sliten som et menneske. Han var 
fullstendig, i Sitt fysiske vesen, helt og fullt et menneske. Og i Sin Ånd 
var Han fullstendig, helt og fullt Gud. Så Han satte sitt kjød til å være 
underordnet til Ånden som var i Ham. Dere skjønner, Han ble fristet 
på alle måter, slik som vi blir. Han var et menneske, ikke en Engel. Han 
var en mann. Han hadde begjær og fristelser, akkurat som vi har. 
Bibelen sa at Han hadde det. Han var et menneske, ikke en Engel, som 
var upåvirket av fristelsen. 
 
87. Hebreerne 1:4 sa: "Han ble gjort litt ringere enn englene." Han var et 
menneske, fullstendig et menneske. Og Gud tok et fullstendig 
menneske for å bringe en total utfrielse, og Han fylte Ham med Sin 
Ånd. Den Hellige Ånd var i Ham uten mål. Og Han ble fristet slik som 
vi blir. Og Han var fullstendig Gud. Han beviste det da Han reiste opp de 
døde, da Han stoppet naturen, de brølende sjøer og de mektige vinder. 
Da han talte til trærne, og så videre, da adlød de Ham. Han var Gud, på 
innsiden. Og Han kunne være et menneske, for Han var et menneske. 
Men Han overgav Seg Selv helt og fullstendig som et menneske i 
Guds hender, i Guds tjeneste. 
88. Og Han er vårt eksempel. 
 
Spørsmål nr. 7. I et kristent par, når kona begår hor, har mannen 
hennes rett til fortsatt å beholde henne som sin kone? Og hva om det er 
mannen som begår hor? 
 
Svar: Ja, med mindre hun forlot ham (tok ut skilsmisse) på grunn av en 
annen mann. Vel, alle først, dette spørsmålet er feil til å begynne med. 
Det står: "i et kristent par". Og i et kristent par vil ingen av dem begå hor. 
Et kristent par er Kristus-lik, det er hva ordet, kristen, betyr. Men hvis et 
par i menigheten har dette problemet, da er det mellom dem, om den 
ene skiller seg fra den andre eller ikke. Deres løfte er "til døden skiller 
dere." Så hvis de kan finne tilgivelse i sitt hjerte for et brudd på det løftet, 
da, ja, de kan ta dem tilbake. Men hvis den personen skilte seg og giftet 
seg med en annen, nei, da kan de ikke ta dem tilbake. Det er bare én 
grunn til at en mann kan sette vekk sin kone og gifte seg på nytt, og det 
er hvis hun løy for ham før de giftet seg, og hun sa at hun var jomfru, 
mens hun ikke var det. Fordi hun løy i det løftet, da vil enhver kontrakt 
som er inngått gjennom svindel, ikke være en gyldig kontrakt.  



 
Matteus 19:3 Fariseerne kom også til Ham for å friste Ham. Og de sa til 
Ham: «Er det tillatt for en mann å skille seg fra sin hustru av hvilken som 
helst grunn?»  
Og Han ga dem et svar i vers 9 Men Jeg sier dere: Den som skiller seg 
fra sin hustru, hvis ikke på grunn av hor, og gifter seg med en annen, 
driver hor (bryter ekteskapet). Og den som gifter seg med henne som er 
skilt, driver hor (bryter ekteskapet). 
 
Matteus 5:32 Men Jeg sier dere at den som skiller seg fra sin hustru 
unntatt på grunn av hor, gjør at hun driver hor (bryter ekteskapet). Og 
den som gifter seg med en kvinne som er skilt, driver hor (bryter 
ekteskapet). 
 
Spørsmål nr. 8. Profeten sa at en ung jente som begår hor, kan bli tilgitt, 
men ikke bli rettferdiggjort. Betyr dette at i Guds øyne vil denne synden 
fortsatt bli holdt mot henne, selv om hun ber Gud om tilgivelse?  
 
La oss selv først lese dette sitatet.  
 
65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 74. Ekteskap er den eldste 
innstiftelsen i verden. Ekteskap ble først utført, og innstiftet, i Edens 
hage.  
75. En kvinne er betrodd visse karakterer som hun ikke må tilskitne. 
En kvinne er betrodd det. Det er ingen skapning på jorden lik en kvinne. 
Det er ingen hunnbikkje, det er intet hunnkjønn av noe slag, som er 
betrodd den karakteren som en kvinne har.  
76. En kvinne var ikke engang i skapelsens begynnelse, fordi Gud visste 
at hun ville falle. Alle andre hunkjønn kunne ikke begå utroskap. Hun er 
den eneste som kan begå utroskap. Hvis hun hadde blitt skapt slik 
som det originale, ville det ha vært motstridende med Guds store 
visdom. Skjønner? Hun ble skapt som et biprodukt av en mann.  
77. Men fordi hun ble plassert over på den siden, er hun også blitt gitt 
et hellig ansvar fra Gud, for frelse. Hun har fått egenskaper som hun 
ikke må tilskitne.  
78. Hvis hun forderver dem, er hun tilskitnet for livstid. Uansett hvor 
mye hun er tilgitt, kan hun ikke bli rettferdiggjort. Jeg vil berøre det 
om en liten stund. Har et Skriftsted på det, om noen få minutter. Hun kan 
bli tilgitt for sin tilskitning, men hun kan ikke bli rettferdiggjort i 
dette livet. Det er alltid med henne. Legg merke til nå. Hun er blitt gitt 
dette. Hun kan bli tilgitt, men ikke rettferdiggjort. 
 



Svar: Nei, det er ikke hva det betyr. Legg merke til at han sa: I dette 
livet. I dette livet. Det taler ikke om henne i hennes herliggjorte liv. 
Rettferdiggjørelse er som om du aldri gjorde det. Hvis hun kunne bli 
rettferdiggjort for det da, er som om hun aldri gjorde det, da er hun 
jomfru. Men fordi hun en gang har gjort handlingen, da er hun ikke lenger 
jomfru, så hvordan kan hun bli rettferdiggjort, som om hun aldri gjorde 
det. Men det betyr ikke at Jesu blod ikke kan ta bort denne synden, og 
dekke over den, under Jesu Kristi blod.  
 
Spørsmål nr. 9. Fra profetens følgende sitat, hva er forskjellen med en 
menneskelig fri vilje? 
 
64-0416 Og Da Deres Øyne Ble Åpnet, Kjente De Ham 205. Akkurat 
som ordet, "forutbestemt", det er det et dårlig ord. Jeg brukte det for bare 
noen minutter siden, og jeg tok meg selv der, for jeg følte at Ånden 
beveget seg tilbake. Mange mennesker tror ikke på forutbestemmelse. 
Forutbestemmelse er et dårlig ord. Det er egentlig en 
forhåndskunnskap. Gud vet, på forhånd, hvem som vil og hvem 
som ikke vil, så derfor kan Han forutbestemme med sin 
forhåndskunnskap. Det er grunnen til at Han vet hvem som vil og 
hvem som ikke vil. Skjønner? "Han vil ikke at noen skal gå fortapt." 
Men Han vet hvem som vil gå fortapt. Hvis Han ikke visste det, da 
var Han ikke Gud. Han må være allmektig akkurat på samme måte 
som allestedsnærværende. Ser du, allvitende, allmektig og 
uendelig. Han er uendelig. Hvis Han ikke er det, da er Han ikke Gud. 
Så Han vet alle ting, derfor kan Han vite avslutningen helt fra 
begynnelsen, fordi Han er Ordet. 
 
Svar: Vel, baptisten vil fortelle deg at det er ditt valg at du blir frelst. Han 
setter vår egen frie vilje over Guds utvelgelse. Men Guds Ord sa: "Jeg 
utvalgte deg, og du har ikke utvalgt meg," 
 
Viljen er ikke suveren. Den er en tjener, påvirket og kontrollert av de 
andre sansene i et menneskes vesen. Synderen er ikke et fritt 
menneske, fordi "han er en slave under synden." Jesus sa det med egne 
ord. Johannes 8:36 Så hvis Sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri. 
Mennesket er et fornuftsorientert vesen, og som sådan ansvarlig overfor 
Gud. Men å si at han har en fri vilje, er å benekte at han er fullstendig 
fordervet. Fordi menneskets vilje styres av hans sinn og hans hjerte. Og 
fordi disse har blitt fordervet av synd, da har dette fått som en følge, at 
hvis mennesket noensinne skulle kunne vende seg inn under Gud: 
Filipperne 2:13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å 
gjøre det som er til Hans velbehag. Menneskets oppskrytte frihet er i 



virkeligheten "en trelldom under fordervelse". For han "tjener sine mange 
forskjellige lyster og nytelser." "Mennesket er maktesløs med hensyn til 
sin vilje. Han har ingen vilje som har noen gunst fremfor Gud. Jeg tror på 
en fri vilje; men da er det en vilje som bare er fri til å handle i henhold til 
hvilken natur vi har, hvilken sæd vi er av. En due har ingen vilje til å 
spise et kadaver. En ravn har ingen vilje til å spise den rene maten til 
duen. Sett duens natur inn i ravnen, og den vil spise duens mat. Satan 
kunne aldri ha noen vilje til hellighet, slik som Gud ikke kunne ha noen 
vilje til det onde. Synderen, i sin syndefulle natur, kunne aldri ha en vilje i 
overensstemmelse med Gud. For at dette skal skje, er han nødt til å bli 
født på ny". 
 
Ordspråkene 14:12 Det er en vei som synes rett for en mann, men 
enden på det er dødens veier. 
 
Dette skriftstedet forteller oss at mennesket vil prøve å velge det som ser 
ut til å være rett, eller den veien som han mener er den rette veien. Men 
menneskets valg vil alltid lede til dødens vei. Derfor, selv i våre valg, så 
trenger vi en Gud som vil våke over våre valg, og hjelpe oss å ta det 
rette valget. 
 
Hovedvekten på Guds forutvitenhet, slik det blir undervist fra de fleste 
prekestoler i dag, har ingenting å gjøre med den sanne Gud egenskap, 
gjennom forutvitenhet, planlegging og forberedelse. Men det har blitt helt 
vridd til et punkt hvor det blir lært at Guds forutvitenhet har å gjøre med 
menneskets valg, og Guds passive aksept av det valget. Og slik gjør 
Gud Sitt valg av deg, basert på å vite på forhånd hvilket valg du vil ta. 
 
Johannes 15:16 Dere har ikke utvalgt Meg, men Jeg har utvalgt dere og 
satt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, slik at alt det 
dere ber Faderen om i Mitt navn, skal Han gi dere. 
17 Dette befaler Jeg dere, for at dere skal elske hverandre.  
18 Hvis verden hater dere, så vet dere at den har hatet Meg før den 
hatet dere.  
19 Hvis dere var av verden, ville verden elske sitt eget. Fordi dere ikke er 
av verden, men fordi Jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden 
dere.  
 
Romerne 5:2 Ved Ham har vi også i troen fått adgang til denne nåde 
som vi står i, og vi gleder oss i håp om Guds herlighet. 
 



Så her ser vi at tro, eller åpenbaring, gir oss tilgang til Guds nåde. Og 
som vi sa: Åpenbaringen er gitt ut av Gud selv, så vi ser at Åpenbaringen 
åpner opp veien, eller vi blir gitt tilgang til å forstå Guds Nåde. 
 
Romerne 9:11 For barna var ennå ikke født og hadde verken gjort godt 
eller ondt, for at Guds plan etter utvelgelsen skulle stå fast, ikke av 
gjerninger, men ved Ham som kaller -, 
12 da ble det sagt til henne: «Og den eldste skal tjene den yngste.»  
13 Som det står skrevet: Jakob har Jeg elsket, men Esau har Jeg hatet.  
14 Hva skal vi da si? Er det urettferdighet hos Gud? På ingen måte!  
15 For Han sier til Moses: «Jeg skal miskunne Meg over den Jeg 
miskunner Meg over, og Jeg skal være barmhjertig mot den Jeg er 
barmhjertig mot.» 
16 Så kommer det da ikke an på den som vil, heller ikke på den som 
løper, men på Gud, og den som Han viser sin barmhjertighet mot.  
 
Så da har din frie vilje ingenting å gjøre med det. Det er ikke han som vil. 
Så det spiller ingen rolle om din vilje er fri eller ikke, det betyr ingenting 
angående frelse. 
 
Spørsmål nr. 10. Den fysiske nedstengningen av våre kirker, gjort av 
våre regjeringer, og som vil skje i dagene som kommer, er ikke det en 
forfølgelse mot bruden? 
 
Svar: Bruden går ikke gjennom en forfølgelse. Kirken går gjennom en 
forfølgelse.  
 
64-0719M Basunfesten 183. Vel, hva har det gjort? Med "list", som Han 
sa, kom han inn, gjennom smiger. Og hva har han gjort? Han bringer det 
protestantiske økumeniske Verdenskirkerådet, antikristens ånd over dem 
begge. Og han bringer dem til slakteren, akkurat slik som de gjorde med 
den andre, ved tiden for å kalle ut Bruden. Hvordan? De slapp det løs i 
den geistlige kirkeånden. Slapp det løs på hva? Ikke på 
kirkesamfunnene; på Bruden! Men her skal du få det. Bruden vil ikke gå 
gjennom den tiden. Bibelen sier ikke det. Kirken vil, men ikke 
Bruden. Kan dere ikke se det? Forkynnere, kan dere ikke se det, 
brødre? 
184 Du sier: "Kirken må gå gjennom forfølgelsen for - for å bli gjort 
fullkommen i Det." Jesu Kristi Blod gjør Bruden fullkommen. 
185 En mann som velger en kone, han sender henne ikke gjennom 
en masse med straffedommer; Han har allerede funnet behag i 
henne; hun har funnet behag i Ham. Han gir henne løfter. Og hvis det 



skjer noen ting, da vil Han holde henne borte fra alle steder, og 
svinge henne unna. Hans nåde er så stor over dem. 
186 Og slik vil det være over Bruden, og slik vil det være på Bruden. 
 
Spørsmål Og Svar 64-0823M 276. Broder Branham, vil Bruden gå 
gjennom en forfølgelse, slik den tidlige apostoliske menigheten 
gjorde? 
267 Nei, jeg forklarte det nettopp for noen minutter siden. Nei, den neste 
tingen er nå en Bortrykkelse. Husk at vi er ved det lovede landet; vi er 
ved grensen. Forstår du, Israel ved grensen? 
 
Nedstengning av kirker er en del av boikotten i Åpenbaringer 13. 
Men vår menighet stengte aldri ned ett eneste minutt under alle disse 
COVID-befalingene. Jeg vet at mange pastorer har sagt: "Gi keiseren 
hva keiserens er." Men Jesus sa også: "Og gi Gud hva Guds er!" Og 
bruden tilhører ikke keiseren, hun tilhører Gud. Keiseren har en rett til 
pengene dine, men ikke til deg. Da de spurte Jesus om de skulle betale 
skatt eller ikke, sa han: "Kom til Meg med en denar, så Jeg kan få se 
den. Hvem er dette bilde av og hvem er det denne innskriften tilhører?» 
De sa til Ham: «Keiseren.» Og Jesus svarte og sa til dem: «Gi keiseren 
hva keiserens er, og gi Gud hva Guds er!»  Og Gud sa: "Jeg har 
skrevet ditt navn i min hånd." Det er Jesaja 49:16 
 
Jesaja 49:16 Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer 
står alltid for meg. 
Og Jesus sa at ingen kan plukke deg ut av hans hånd. 
 
Så vi tilhører Ham, og vi tilhører ikke den jordiske regjeringen, som blir 
styrt av satan." Bruden synger: "Jeg tilhører min elskede, og min elskede 
er min, hans banner over meg er kjærlighet." Fra Salomos Høysang 6:3 
 
Og vår profet sa at ethvert rike i denne verden tilhører satan frem til 
Tusenårsriket, når Jesus overtar som konge. Så, når disse predikantene 
bare gir deg en del av ordet som sier: "Gi keiseren hva keiserens er", 
og ikke gir deg hele den bibelske respons fra Jesus, som sa, "og til Gud 
hva er Guds er", da erkjenner de at de tilhører staten, og dermed 
tilhører de satan. Og deres bekjennelse vil føre dem til dom. For Jesus 
sa i Matteus 12:37 "For ved dine ord skal du blir rettferdiggjort, og ved 
dine ord skal du bli fordømt." 
 
La oss be …  
 


