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Lørdag, for en uke siden, hadde vi et møte med 14-15 brødre på et Google Møte. Vi
pleier å ha et månedlig møte med forkynnere fra land i Sør-Amerika, Argentina,
Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay og flere steder i Peru. Vi har også brødre til stede
fra Norge og USA.
I utgangspunktet er 8 land representert stort sett hver gang vi møtes. Det varierer litt
fra måned til måned, men flertallet av deltakerne er der hver måned. Noen ganger har
vi noen nye, eller noen som jeg ikke kjenner, men flertallet er de samme brødrene fra
måned til måned.
Innholdet i disse møtene er spørsmål og svar. Og det er vanligvis mellom 8-10
spørsmål, det minste tror jeg var 5. Vi gjør dette en gang i måneden også med de
fransktalende forkynnerne fra flere land i Vest-Afrika, som inkluderer Burkina Faso,
Den demokratiske republikken Kongo, Kongo Brazzaville, Gabon, Elfenbenskysten og
Rwanda.
Jeg er ikke sikker på Kamerun, ettersom jeg vet det er brødre der som leser talene,
men jeg har ikke gjenkjent om noen av dem har deltatt på møtene. Og jeg er ikke
sikker på om jeg har fått med meg alle, men det skulle bety at det normalt er rundt 6
land i Sør-Amerika og 6 land i Vest-Afrika som deltar. Og etter hvert som ryktet sprer
seg, så har de afrikanske møtene hatt vekst.
Denne formiddagen vil vi tale om spørsmål og svar fra lørdag den 5.. februar. Fordi
forrige uke var vår nattverds dag, og jeg hadde allerede forberedt to prekener for den
dagen, så jeg utsatte disse spørsmålene og svarene frem til denne søndagen, slik at
brødrene i alle de andre landene også kunne ha nytte av det.
Neste lørdag har vi en ny samling med spørsmål og svar sammen med brødrene fra
Vest-Afrika. Jeg har allerede mottatt ti spørsmål, og jeg har returnert svarene for det
oversettelsesarbeidet som skal gjøres før møtene. Så brødrene kan da umiddelbart få
en skriftlig kopi etter at samlingen er over. Dette hjelper i deres egne studier av læren i
Budskapet.

Så det er slik dette programmet har fungert. Jeg mottar spørsmålene vanligvis fra 2-3
dager før møtene, og sender dem deretter tilbake for oversettelse en dag eller så før
møtet. Jeg gjør dette med begge møtesamlingene, hvor Sør-Amerika for det meste er
spansktalende brødre, og Vest-Afrika er for det meste fransktalende.
Denne formiddagen skal vi se på de spørsmål og svar som vi dekket på lørdag den 5.
februar, i møte med de søramerikanske forkynnerne.
Så spørsmål nummer 1 er dette: På det siste forkynnermøtet hadde du ikke tid til
å svare på spørsmålet om en pastor kan gifte seg med en pastors enke.
Svar nummer 1) Når det gjelder ekteskap og skilsmisse, så forteller Skriften oss alt
det som vi trenger å vite. Og broder Branham gjør det veldig klart i sin tale, Ekteskap
Og Skilsmisse, som har det avgjørende ordet angående spørsmål om Ekteskap og
Skilsmisse. Kan en pastor gifte seg med enken etter en annen pastor?
Broder Branham sa: Absolutt ikke. Det er ingen pastor som kan gifte seg med en
enke. Likevel ba han oss lese 3. Mosebok 21:7 og Esekiel 44:22. Så etter at jeg har
lest hans uttalelse og begge skriftstedene han henviste til, da må du selv ta en
avgjørelse.
65-0221M Ekteskap Og Skilsmisse 220. La oss nå, i lys av disse stadfestede Guds
sannheter, granske litt videre, om dere vil. [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.] Ja vel.
Nå, dette sårer kanskje litt før vi kommer til bunns i det, men jeg vil bare vise dere
Sannheten i det.
221 Det er ingen forkynner som kan gifte seg med en enke. Visste dere det? Vil
dere lese det? Ja vel, gå til 3. Mosebok, 3. Mosebok 21:7 og Esekiel 44:22, og Det
vil vise dere at presteskapet ikke kunne gifte seg med en kvinne som var rørt av en
mann. Dette er et bilde på Jesu Kristi Jomfrubrud, fordi de håndterte Guds Ild,
prestene gjorde det, Arons sønner. Vi har ikke tid til å lese Det alt sammen og komme
ut før kl.12, vi har tjue minutter igjen. Og det var Arons sønner som håndterte Guds Ild.
Derfor, de kunne ikke gifte seg med en kvinne som hadde blitt rørt av en annen
mann. Den uforanderlige Gud sa så. De kunne ikke gifte seg med en annen kvinne,
en kvinne rørt av en mann, som viser det forbilledlig her, om dere ønsker å se det, at
den levende Guds Menighet er ren, det uforfalskede Guds Ord, og ikke en
denominasjon som er berørt av menn.

3 Mosebok 21:7 En skjøge eller en kvinne som er vanæret, skal de ikke ta til ekte.
Heller ikke en kvinne som hennes mann har skilt seg fra. For presten er hellig for sin
Gud.
La oss nå lese, Esekiel 44:22 En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt
seg fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta
en enke som er enke etter en prest.
23 De skal lære mitt folk å skjelne mellom hellig og vanhellig og forklare dem
forskjellen mellom urent og rent.
24 I rettssaker skal de stå fram og dømme, etter mine forskrifter skal de dømme i
dem. Mine lover og bud skal de holde på alle mine høytider, og mine sabbater skal de
holde hellige.
Pastorer i vår gruppe har også andre spørsmål om ekteskap og skilsmisse.
Så, spørsmål nummer 2) Gjelder kravet om å gifte seg med en jomfru også for
andre tjenester enn en pastor.
Svar nummer 2) Ja, vi leste nettopp det i 3 Mosebok 21 og Esekiel 44. Jeg kan ikke
si noe annet enn det Gud befalte oss å si. Husk at Han sa i Esekiel 44:23 De skal
lære mitt folk å skjelne mellom hellig og vanhellig og forklare dem forskjellen
mellom urent og rent.
24 I rettssaker skal de stå fram og dømme, etter mine forskrifter skal de dømme i
dem. Mine lover og bud skal de holde på alle mine høytider, og mine sabbater skal de
holde hellige.
Spørsmål nummer 3) Det tredje spørsmålet som pastorer har, er angående 1.
Timoteus 3:1 Hva betyr det at disse kvalifikasjonene er for dem som "lengter
etter et tilsynsembete"? Betyr det at disse kravene bare er for dem som ønsker å
virke av sin egen frie vilje, og ikke for dem som har et sant kall fra Gud?
Svar nummer 3) La oss selv lese fra 1. Timoteus 3:1 slik at vi alle forstår spørsmålet.
1 Dette er et troverdig ord: Hvis noen begjærer (nå, dere brukte ordet lengte etter,
men det er faktisk ikke å lengte etter. Det betyr heller "å strekke seg etter") en
tjeneste som tilsynsmann, er det en god gjerning han har lyst til (han setter sitt
hjerte på det).
Så spørsmålet var dette. Er det å ha et begjær for å tjene Gud, som Paulus kaller en
god ting, er det galt? Eller gjelder det også de som virkelig er blitt kalt av Gud. Mine

brødre, hvis dere er i tjenesten bare fordi Gud kalte dere til det, og dere ikke har noe
begjær om å behage Gud, gjennom å tjene Ham og gjøre det verk Han kalte dere til,
da tviler jeg veldig på om dere er kalt av Gud til en tjeneste. Legg merke til at Paulus
kvalifiserer begjæret, eller det å strekke seg etter, med ordene, han setter sitt
hjerte på en god ting.
Jeg vet at broder Branham sa at enhver virkelig Gud-kalt mann vil flykte bort fra
ansvaret. Og det er sant, men hvor langt kan dere løpe bort, mine brødre, fra Gud
som kjenner hjertets tanker og hensikter. En mann som Er kalt av Gud, kan løpe fra
ansvaret, men hvor langt kan han komme bort fra en Gud som er i stand til å avbryte
hans flukt og bruke en hval til å frakte ham dit som Gud ba ham om å gå? Du kan
løpe, men du kan ikke skjule deg. Guds Ord forteller oss: "En rettferdig manns
fotspor er beordret av Herren, selv om en mann velger sine fotspor, men herren
vil lede hans sti."
Det er i Salme 37:23 Fotsporene til en god mann (en rettferdig mann) er beordret av
Herren, og han har velbehag i hans vei.
24 Når han snubler, faller han ikke til jorden, for Herren støtter hans hånd.
Ordspråkene 16:9 Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang.
Så en mann kan bare løpe bort fra sitt kall for så lenge. Men hvis han er noen form for
en lydig sønn, selv om han kanskje ikke ønsker å tjene Gud i tjenesten, på grunn av
det som Gud krever at han skal gjøre, for å irettesette folket, men han vil overgi seg til
sin Fars vilje, til tross for sin egen motvilje mot å gjøre det som Gud har kalt ham til å
gjøre, hvis han er en lydig sønn.
1. Timoteus 3:2 En tilsynsmann (episkopos = en eldste, en leder. En kristen
forkynner i en lokal menighet: en tilsynsmann.) må altså være uklanderlig (hans liv må
være uten bebreidelse), én kvinnes mann, edruelig, sindig, ha god oppførsel, være
gjestfri og være i stand til å undervise.
3 Han må ikke være drikkfeldig, ikke brutal, ikke grådig etter urettmessig vinning, men
mild, ikke stridslysten, ikke pengekjær.
4 Han må være en som styrer sitt eget hus godt, og ha barn som underordner seg
med all ærbødighet.
5 For om en mann ikke vet hvordan han skal styre sitt eget hus, hvordan skal han da
ta vare på Guds menighet?

Jeg har sett noen såkalte predikanter der deres barn er verdslige, og antikristelige i sin
adferd. Og det som plager meg, er at folket bare lar den slags oppførsel passere. Som
Bibelen sier, de bare "lukker øynene for det". Men hvordan kan en mann som lar sine
barn nedverdige Guds Ord, herske over Guds hus, i overensstemmelse med Guds
Ord, hvis han ikke kan styre sitt eget hus ved det samme Guds Ord?
For meg vil det diskvalifisere ham fra tjenesten, fordi det blir som om han selv lever på
samme måte. For da ser ikke barna hans en oppriktighet i sin far, og derfor reagerer
de på den skammen ved å leve et opprørsk liv.
Og så sier Paulus: Han kan ikke være en nyomvendt til kristendommen (en uerfaren).
6 Han må ikke være en nyomvendt (uerfaren), for at han ikke skal bli oppblåst av
stolthet og falle under den samme fordømmelse som djevelen.
Det betyr ikke at han ikke kan være ung. Se på Timoteus, han var ung. Og Johannes
fulgte Jesus da han var 16 år gammel, og han ble kalt til å være en apostel. Men
Paulus forteller oss at Timoteus ble oppdratt i troen av sin bestemor. Så han var
ikke en nyomvendt til kristendommen.
Jeg tror at broder Vayle var omkring 21 eller 22 da han begynte å forkynne. Og broder
Branham var rundt 22. Og jeg, jeg forkynte før jeg ble uteksaminert fra College som
23-åring, selv om jeg ikke begynte å være pastor før en måned etter at jeg fylte 29 år.
Og det er 40 år siden. Jeg var ikke en uerfaren, for jeg hadde allerede forkynt her og
der i 6 år. Endog før jeg giftet meg.
Som 21-åring hadde jeg en ukentlig tjeneste ved universitetet, hvor jeg ledet
fellesskapet av kristne idrettsutøvere. Det var den første som ble etablert ved
University of Minnesota. Og som 24-åring forkynte jeg her og der i Minnesota, og jeg
giftet meg ikke før jeg var 26. Jeg hadde en tjeneste ved et aldershjem hvor jeg en
lørdag i måneden ville ta med en gruppe unge mennesker fra menigheten. Og vi ville
synge noen sanger, og så ville jeg forkynne for mellom 40 og 50 eldre mennesker på
dette aldershjemmet i Richfield Minnesota.
Nå, vers 7. Dessuten må han ha godt vitnesbyrd blant dem som er utenfor, så han
ikke skal falle i bebreidelse og i djevelens snare.
8 På samme måte må diakoner være ærbødige (hederlige og ærlige), ikke tale med to
tunger (ikke falsk, forteller historien på samme måte hver gang han forteller den), ikke
være henfalne til mye vin, ikke grådige etter urettmessig vinning (ikke en som er
fokusert på penger).

9 De må ha troens hemmelighet i en ren samvittighet.
(Ikke et blandet budskap, ikke en vaklende tankegang. Ikke tvesinnet. Med andre ord:
Det du sier og det livet du lever, viser frem det samme budskapet)
10 Men også disse må bli prøvd først, så kan de få tjene, hvis de blir funnet å være
ulastelige.
11 På samme måte må også kvinnene være anstendige (ærverdige, respekterte), ikke
baktalere (løgnaktig sladder), være edruelige (fornuftige og alvorlige) og trofaste i alle
ting.
12 Diakoner skal være én kvinnes mann, og de må kunne styre sine barn og sine
egne hus godt.
13 For de som har gjort en god tjeneste som diakoner, oppnår selv et godt omdømme
og stor frimodighet i troen, den som er i Kristus Jesus.
14 Disse ting skriver jeg til deg i håp om å komme til deg om kort tid:
En tilsynsmann i Det Nye Testamentet er en eldste, (det er en som har mer erfaring i
troen) en som også fungerer i rollen som en lærer, en som underviser og instruerer de
andre. Det greske ordet "episkapos" selv om det er oversatt som "episkopal", betyr
"en eldste", så vel som "tilsynsmann", eller "pastor". Men alle disse begrepene
refererer til samme stilling, og er forskjellige måter for å uttrykke rollen som en
episkopas (en eldste).
I den tidlige menigheten ble lederne av den lokale menigheten referert til som "en
eldste". Det er på grunn av deres alder og modenhet, og de to går hånd i hånd. Grått
hår er forbundet med alder og antyder ikke bare en høyere alder, men også en med
større erfaring og visdom, som følger med det å ha en høyere alder. Dermed leser vi
i Ordspråkene 16:31 Grå hår er en fager krone, den finnes på rettferdighets vei.
Så hvis en mann vandrer i rettferdighet, som er en rett ferd i en rett forståelse, da, med
alderen kommer de grå hår, sammen med erfaringer og visdom. Det følger med
alderen og alle livets tester og prøvelser. Det er derfor den eldste i den lokale
menigheten ikke skal være en uerfaren, eller en nyomvendt til evangeliet.
Ordspråkene 4:1 Mine barn, hør på en fars tilrettevisning og gi akt, så dere kan
lære klokskap!
2 For god lærdom gir jeg dere. Mine bud må dere ikke forlate.
3 For da jeg var sønn hjemme hos min far, da jeg var liten og min mors eneste barn,

4 da underviste han meg og sa til meg: La ditt hjerte holde fast ved mine ord! Hold
mine bud, så skal du leve.
5 Kjøp visdom! Kjøp forstand! Glem ikke min munns ord og vend deg ikke bort fra
dem!
6 Forlat ikke visdommen, så skal den vokte deg. Elsk den, så skal den være ditt vern.
7 Viktigst er visdommen. Kjøp visdom! Ja, kjøp forstand for alt ditt gods!
8 Sett visdommen høyt, så skal den opphøye deg. Den skal bringe deg ære når du
favner den.
9 Den setter en fager krans på ditt hode, den skal rekke deg en herlig krone.
10 Hør, min sønn, og ta imot mine ord, så skal dine leveår bli mange.
11 Jeg lærer deg visdommens vei og fører deg på rettvishets stier.
12 Når du går, skal ikke noe hindre dine skritt. Når du løper, skal du ikke snuble.
13 Hold fast ved min tilrettevisning, slipp den ikke! Bevar den, for den er ditt liv.
Broder Branham sa i sin preken 58-0927 Hvorfor Er Vi Ikke Et Kirkesamfunn 59 Vel,
her er en langt større gave rett her. Hva ville være den beste: Den Hellige Ånds
visdomsgave til å sette sammen Guds Ord, for å vise menigheten hvor vi står, eller
å bare få noen helbredet? Vi ønsker alle å ha det bra. Men jeg vil heller at min sjel
har det godt, enn at legemet mitt har det godt, når som helst.
Husk nå at Jesus sa i Johannes 14:17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få,
siden den verken ser Ham (erfarer Ham ikke i praksis) eller kjenner Ham (Dette
ordet, kjenner, er Ginosko, som betyr å ha et kjennskap gjennom erfaring og
opplevelse). Men dere kjenner Ham (dere ginosko Ham, dere kjenner Ham gjennom
erfaring og opplevelse. Og hvordan er dette mulig?), for Han blir hos dere og skal
være i dere.
Det er umulig å ikke vite at Han lever og bor i deg. Jeg hørte om en pastor som ringte
opp en eldste i dette Budskapet, og ønsket å vite hvordan vi faktisk kan vite om vi har
mottatt Den Hellige Ånd? Og denne eldre pastoren fortalte meg at han var litt sjokkert
over at spørsmålet kom fra en pastor, en som burde vite det. Men det skjedde faktisk,
og den pastoren visste det ikke.
Apostelen Johannes gjør det veldig klart i 1. Johannes 4:13 På dette kjenner vi at vi
er i Ham og Han i oss, at Han har gitt oss av Sin Ånd.
14 Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som verdens Frelser.
15 Hver den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn - Gud blir i ham og han i Gud.

Og deretter ser vi litt lenger nede, i 1. Johannes 5:10 Den som tror i Guds Sønn, har
(gir et ekko av) vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort Ham til en
løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet som Gud har vitnet om Sin Sønn.
11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i Hans Sønn.
12 Den som har (gir et ekko av) Sønnen, har (gir et ekko av) livet. Den som ikke har
(ikke gir et ekko av) Guds Sønn, har ikke (gir ikke et ekko av) livet.
13 Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds Sønns navn, for at dere skal vite (at
dere kan eido, være klar over og forstå) at dere har (gir et ekko av) evig liv, og for at
dere skal fortsette å tro på Guds Sønns navn.
14 Og dette er den frimodigheten vi har (gir et ekko av) overfor Ham, at om vi ber om
noe etter Hans vilje, så hører Han på oss.
15 Og hvis vi vet (eido, er klar over og forstår) at Han hører på oss, uansett hva vi ber
om, så vet vi også at vi har (gir et ekko av) de bønnene vi har bedt til Ham.
Så du skjønner, Han lovet at når Sannhetens Ånd kommer, da ville Han leve inni deg,
og du vil vite det, du vil være oppmerksom på det, og forstå det. Og Johannes sa at
når du ser på livet ditt, og du ser Hans Liv der, da vil du vite og være sikker på at ditt
liv gir et ekko av Hans Liv. Og dine ord gir et ekko av Hans ord.
Apostelen Paulus sa at hvis du ikke har den Hellige Ånd, da vil du aldri forstå de
tingene som er gitt oss av Gud. Og jeg tror at dette ene skriftstedet skulle tydelig gi et
bevis på hvor mange av disse forkynnerne og menneskene som hevder å følge dette
Budskapet, som faktisk har Den Hellige Ånd. Fordi alt du trenger å gjøre, er å lese 1.
Korinterbrev 2, for å vite og forstå at beviset på å ha mottatt Den Hellige Ånd, er at du
vil forstå de ting som er gitt oss av Gud.
1. Korinterbrev 2:9 Men, som det er skrevet: Det øyet ikke har sett, og det øret ikke
har hørt, det som ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt
for dem som elsker Ham.
10 Men Gud har åpenbart det for oss ved Sin Ånd. For Ånden (Guds Ånd) ransaker
alle ting, ja, også Guds dybder.
11 For hvilket menneske forstår det som er av mennesker, uten menneskets ånd som
er i ham? Slik er det heller ingen som forstår det som er av Gud, uten Guds Ånd.
12 Men vi fikk ikke verdens ånd, men den Ånden, som er fra Gud, for at vi skal
forstå det som rikelig er blitt gitt til oss av Gud.
Ja vel, så rett der sier han at grunnen til at vi mottar Guds Ånd, er at vi skal forstå det
som er gitt oss av Gud.

13 Dette taler vi også om, ikke i opplæring av menneskelig visdomsord, men i
opplæring av Den Hellige Ånd (så Den Hellige Ånd er læreren). For det som har
med Ånden å gjøre, blir forenet (Sunkrino = Forene, sammenlikne, jamføre,
sidestille) åndelig.
Vel, en mann som er uten Guds Ånd, kan ikke sammenligne åndelige ting med det
åndelige, fordi han ikke har Ånden. Fordi det er Guds Ånd i deg som sammenligner
Åndelig ting med det åndelige.
Og apostelen Paulus gjør dette veldig klart når han sier:
14 Men et naturlig menneske aksepterer ikke det som er fra Guds Ånd, for det er
nemlig dårskap for ham. Han er ikke i stand til å forstå det, (det er umulig for ham å
forstå det som er gitt av Gud) for det bedømmes åndelig.
(Og hvis du ikke har Guds Ånd i deg, hvordan kan du da bedømme det som du trenger
Ånden, til å bedømme?)
15 Men den som er åndelig, (den som er Åndsfylt) bedømmer alle ting, men selv blir
han ikke bedømt av noen.
16 For hvem har kjent Herrens sinn, så han kunne belære Ham? Men vi har Kristi
sinn.
Apostelen Paulus fant ikke på dette på egen hånd. Det var egentlig Jesus som fortalte
oss hva Den Hellige Ånd, i et menneske, ville gjøre i det menneske, etter at Han var
kommet inn. Johannes 16:13 Men når Han, Sannhetens Ånd, kommer, skal Han
veilede dere til hele Sannheten. For Han skal ikke tale ut fra Seg Selv, men det Han
hører skal Han tale. Og Han skal forkynne dere de ting som skal komme.
Hvordan kan det ha seg at vi har menn som hevder å være forkynnere av det største
Budskapet denne verden noensinne har sett, og likevel er de så blinde for det som
faktisk skjer i verden i dag? Det er fordi de ikke forstår de ting som er gitt oss av Gud.
Han sa at hvis du har den Hellige Ånd, som er Sannhetens Ånd, da vil Den lede deg
inn i hele sannheten, og vise deg de ting som skal komme.
Broder Branham sa i sin preken 65-0725M De Salvede I Endetiden 168 Hebreerne 6
Det er umulig for dem som én gang (for alltid) har blitt opplyst, og ikke gikk
videre med Ordet etter hvert som det skjedde ..." De er døde, borte."
8 Men hvis den bærer torner og tistler, er den forkastet, og forbannelsen nærmer
seg. Og den ender med å bli brent. Stemmer det? Nå skynder jeg meg så fort jeg
kan.

Bare se på Daniel. Han leste i Jeremias sine skrifter om hva som skulle skje, og
deretter var han på utkikk etter det. Se hva broder Branham sa om det.
Han sa i sin preken 61-0730M Gabriels Instruksjoner til Daniel 87. Nå, tilbake til
undervisningen. Daniel hadde lest. Bare tenk på det. Daniel leste de samme ordene
som vi leser denne formiddagen. Daniel leste den samme Bibelen, de samme
tegnsettinger, de samme setningene, de samme tingene som jeg nå, ved Guds
hjelp, vil lese for dere i de neste talene, den samme tingen for å vise dere at vi er
ved endetiden.
Og Daniel tok med seg ordet fra Jeremia, og ble ført ned til Babylon. Og han var den
salvede profeten, og det var mirakler iblant dem. Men han står helt alene. Amen.
Han sto alene.
Og i sitt lydbrev til broder Vayle, sa han: 64-0500 Lydbrev til Lee Vayle 2 "Ville det
være, tror du, tilrådelig her inne, å si at Gud da, for å proklamere dette, må sende en
profet for å injisere dette, gjøre dette virkelig igjen, vise folket den tiden vi lever i?"
2. For hvis de bare ser det i den tiden som har vært, da er det ikke noe håp for
menigheten. Menigheten må se det i nåtid. Så Gud sender Sin profet for å
manifestere, den nåværende tiden av det. Skjønner du? Og så, etter at det er
over, da er det historie. Du kan kanskje legge det inn, broder Lee. Jeg vet ikke om
det er bra eller ikke, men det er bare en tanke her. Tusen takk.”
Så legg merke til at når profeten manifesterer dette i den nåværende tiden av det, og
deretter, når han har forlatt scenen, da blir det historie. Men hva skjer med disse
hendelsene når profeten har forlatt scenen? Jeg tror det er der hvor det er nødvendig
med Den Hellige Ånd til den enkelte troende. Som Jesus sa: "Når Sannhetens Ånd
kommer, vil han lede dere inn i hele sannheten."
Så den største gaven vi kan ha som en forkynner, eller enhver kristen for den saks
skyld, det er gaven til å få oss selv ut av veien, og la Gud bruke oss til å uttrykke Seg
Selv, angående hva Han er her for å gjøre i denne tiden.
Broder Branham sa i talen 57-0519A Hør Ham 35. Jeg vil spørre deg om noe. Om
Den største av alle gaver som er i det lokale legemet ... Og vi legger så stor vekt på
å tale med tunger, eller tolkninger. Den første er visdom. Stemmer det? Den neste
er kunnskap. Hvordan skal du kunne håndtere kunnskap når du ikke har visdom
til å håndtere den med? Skjønner?

"Hvis du ikke har noe visdom, kan du ikke håndtere kunnskapen din. Hvis du
ikke har kunnskap, da vet du ikke hvordan du skal ha fred. Du er nødt til å
plassere de største tingene først, ikke på bevis, på Ånden, Gud."
56-0611 Hør Ham 35 Den største av alle gaver er visdom, den andre er kunnskap.
Hvis du ikke har kunnskap, da har du ikke visdom, og du vet ikke hvordan du skal
kontrollere kunnskapen din. Hva godt kommer da kunnskapen din til å gjøre? Skjønner
du hva jeg mener? Søk de største tingene først.
58-0927 Hvorfor Er Vi Ikke Et Kirkesamfunn? 59. Den Hellige Ånd taler ut om
hvordan disse gavene skal fungere i den siste tid. Nå, vi har gaver til å bli helbredet,
som er i virksomhet. Åh, det fungerer bra. Vel, broder, det finnes andre gaver. Dette
er bare en av dem. Det er bare en liten ting.
Vel, her er en langt større gave rett her. Hva ville være den beste: Den Hellige
Ånds visdomsgave til å sette sammen Guds Ord, for å vise menigheten hvor vi
står, eller å bare få noen helbredet? Vi ønsker at alle skal ha det bra. Men jeg vil
heller at min sjel har det godt, enn at legemet mitt har det godt, når som helst.
60-0911E Fem Identifikasjoner 40. Nå sier du: "Vent litt, jeg trodde du ikke forkynte
noe annet enn Bibelen."
41 La oss la Bibelen si det, da. La oss slå opp nå og lese litt. Slå opp sammen med
meg i Åpenbaringen 17. Dette er åpenbaringen om Jesus Kristus, til Hans menighet,
den utkalte menigheten. Åpenbaring 17. Og vi vil prøve å gjøre dette så raskt som
mulig. Men følg med nå, mens vi leser.
Deretter kom en av de syv englene som hadde de syv skålene, og talte med meg. Han
sa til meg: «Kom, jeg vil vise deg dommen over den store skjøgen som sitter på
mange vann.
42 Nå, dette er alt sammen i symboler, fordi det er en åpenbaring om Jesus Kristus,
forseglet. Visste dere det? Det er en skjult ting, og kan bare bli åpenbart, ikke av det
intellektuelle sinn, men åpenbart av Den Hellige Ånd gjennom Åndens gaver. For
den som har visdom, la ham telle dyrets tall. Til den som har visdom,
visdommens gave, la ham gjøre dette og la ham gjøre det.” Og dette er
åpenbaringen.
Dåpen i den Hellige Ånd 58-0928M 114 Det er grunnen til at Bibelen sa: "Her er til
den som har visdom. Her er til den som har kunnskap. Her er til den som har dette,"
Menigheten der som settes i orden. Ser du ikke Guds store plan?

58-0928M Dåpen i Den Hellige Ånd 32 Sa: "Her er til den som har visdom." Vi
finner at Ånden fortsatte å tale uttrykkelig: "Til den som har visdom, til den som har
kunnskap, til den - de forskjellige ånder, gavene. " Kan du ikke se at Gud
beveger den menighetenen i de siste dager? Det er nødt til å bli reist opp en
menighet full av åndelige gaver, Guds virkelige gaver. "Her er til den som har
visdom. La ham telle dyrets tall, for det er nummeret til en mann. Hans nummer
er 666."
54-0513 Dyrets Merke 266. Nå, bare et øyeblikk. Jeg ønsker å vise deg dette igjen,
så må Herren være oppmerksom og velsigne oss sammen når vi leser dette. Ja vel.
Se her nå, jeg leser det 13. kapittel. Jeg begynner i det femtende verset. Og han
hadde makt til å gi liv til bildet ... Det er i USA, som vi så komme opp (Du skjønner?),
et bilde .... at dyrets bilde både skulle tale, og forårsake at så mange som ikke
ville tilbe dyrets bilde, skulle bli drept.
"Det er boikotten. Og han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie
og treller, blir gitt et merke i sin høyre hånd eller i sin panne,
Åpb 13:17 og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket,
eller dyrets navn, eller tallet for hans navn. Se, nå, følg med nå, veldig nøye, før vi
avslutter. Det 18. verset, hør etter. Her er visdommen."
"Ser du den Hellige Ånd som roper tilbake til de troende på den siste dagen?
Denne lille gruppen der, taler og roper til den lille gruppen i dag: "Her er til den
som har visdom i Menigheten, la ham forstå dette." ... La den som har forstand,
regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall (ikke en nasjon), et menneske.
Hans tall er 666
Så jeg håper at du ser at Sannhetens Ånd lovet å lede oss inn i hele sannheten, og
vise oss ting som kommer. Og hvis det ikke blir forkynt, da er de ikke ledet av
Sannhetens Ånd.
Og så, ifølge broder Branham, i Menighetstidsboken, at når Bibelen taler om den
eldste, da refererer den ganske enkelt til deres alder og modenhet i Herren. Det
refererer ikke til en stilling i kirken, bare til deres livsperiode i Herren. De er eldste fordi
de er eldre.
Menighetstidsboken Kapittel 5 - Pergamon Menighetstid 121 "Du husker kanskje
at jeg, i Efesus tidsalder, påviste at ordet Nikolaitt, kommer fra to greske ord: Nikao,
som betyr å beseire, og Lao, som betyr lekfolket. Nikolaitt betyr: «Å beseire

lekfolket.» Hvorfor er dette en så forferdelig ting? Det er forferdelig, fordi Gud aldri
har overlatt Sin menighet i hendene på et innvalgt lederskap som opererer med
en politisk tankegang.
Han har overlatt Sin menighet i varetekten til menn som er innsatt av Gud, fylt av
Ånden, som lever etter Ordet og leder folket ved å mate dem med Ordet. Han har
ikke skilt folket inn i klasser, slik at massene blir ledet av et hellig presteskap. Det
er sant at lederskapet må være hellig, men det må også hele forsamlingen være.
Videre er det ikke noe sted i Ordet hvor prester eller forkynnere eller den slags,
gjør mellommannstjeneste mellom Gud og folket, og det er heller ikke noe sted
hvor de er adskilt i sin tilbedelse av Herren.
Gud vil at alle skal elske og tjene Ham sammen. Nikolaisme tilintetgjør disse
budene, og adskiller i stedet forkynnerne fra folket og gjør lederne til overherrer
i stedet for tjenere.
Denne læren begynte faktisk som en gjerning i den første tidsalder. Problemet lå
tilsynelatende i to ord: «eldste» (prester) og «tilsynsmenn» (biskoper).
Selv om Bibelen viser at det er flere eldste i hver menighet, begynte noen (blant
dem Ignatius) å lære at hensikten med en biskop var at han skulle ha
herredømme eller autoritet og kontroll over de eldste. Sannheten er at ordet
«eldste» sier noe om hvem personen er, mens ordet «biskop» definerer den
samme mannens tjeneste. Den eldste er mannen. Biskop er mannens tjeneste.
«Eldste» har alltid og vil alltid ganske enkelt henvise til en manns kronologiske
alder i Herren. Han er en eldste, ikke fordi han er valgt eller ordinert osv., men
fordi han ER ELDRE. Han er mer moden, trent, ikke en nybegynner, pålitelig, på
grunn av erfaring og det langvarige beviset på sin kristne opplevelse.
Men nei, biskopene holdt seg ikke til Paulus sine brever, men i stedet gikk de til Paulus
sin beretning om den gangen da han tilkalte de eldste fra Efesos til Miletos, i
Apostlenes gjerninger 20. I vers 17 står det skrevet at de «eldste» ble tilkalt, og så i
vers 28 blir de kalt tilsynsmenn (biskoper). Og disse biskopene, (som uten tvil hadde
en politisk tankegang og var ivrige etter makt), insisterte på at Paulus hadde kommet
med tolkningen at «tilsynsmenn» var mer enn en lokal eldste, som kun hadde en
offisiell rolle i sin egen menighet.
For dem var en biskop nå en med utvidet autoritet over mange lokale ledere. Et slikt
konsept var verken bibelsk eller historisk, men likevel var til og med en mann av
Polykarps kaliber, tilhenger av en slik organisering. Det som altså begynte som en
gjerning i den første tidsalderen ble gjort til en nedskrevet lære, og slik er det

også i dag. Biskoper påberoper seg fremdeles makten til å kontrollere menn og
gjøre med dem som de ønsker, og å innsette dem i tjenesten hvor de enn vil.
Dette fornekter Den Hellige Ånds lederskap, Som sa: «Ta ut for Meg Barnabas og
Paulus til den gjerningen som Jeg har kalt dem til.» Dette er anti-Ordet og
anti-Kristus. Matteus 20,25-28: «Men Jesus kalte dem til seg og sa: ‘Dere vet at
herskerne over folkeslagene har fullt herredømme over dem, og de som er store,
utøver makt over dem.
Men slik skal det ikke være blant dere. For den som vil være stor blant dere, han
skal være deres tjener. Og den som vil være den første blant dere, han skal være
deres slave – slik som Menneskesønnen ikke kom for å la seg tjene, men for selv
å tjene, og for å gi sitt liv som løsepenge for mange.
Matteus 23:8-9 Men dere skal ikke la dere bli kalt rabbi. For Én er deres Lærer,
Kristus, og dere er alle brødre.
9 Kall ikke noen på jorden deres far. For Én er deres Far, Han som er i himmelen.
Paulus presenterer sitt brev, Filipperne 1:1 til alle de hellige, i Kristus Jesus, som er i
Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere:
I den tidlige menigheten var det bare to lederstillinger i den lokale kirken: Eldste (som
var eldre menn i Herren, egnet til å undervise, og som Paulus her kaller tilsynsmenn,)
og deretter diakoner (som var modne menn i Herren, og som var godt i stand til å
hjelpe og assistere den eldste på enhver måte som var nødvendig).
I Paulus sine brev taler han to ganger om kvalifikasjoner for den eldste, de som han
betraktet som lederne av den lokale menigheten (legg også merke til at det var disse
eldste som underviste Ordet). Vi leser i 1. Timoteus 3:1-7:
1. Timoteus 3:1 Dette er et troverdig ord: Hvis noen ønsker seg en tjeneste som
tilsynsmann (episkopas), er det en god gjerning han har lyst til.
2 En tilsynsmann må altså være uklanderlig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, ha god
oppførsel, være gjestfri og være i stand til å undervise.
3 Han må ikke være drikkfeldig, ikke brutal, ikke grådig etter urettmessig vinning, men
mild, ikke stridslysten, ikke pengekjær.
4 Han må være en som styrer sitt eget hus godt, og ha barn som underordner seg
med all ærbødighet.
5 For om en mann ikke vet hvordan han skal styre sitt eget hus, hvordan skal han da
ta vare på Guds menighet?

6 Han må ikke være en nyomvendt (uerfaren), for at han ikke skal bli oppblåst av
stolthet og falle under den samme fordømmelse som djevelen.
7 Dessuten må han ha godt vitnesbyrd blant dem som er utenfor, så han ikke skal falle
i bebreidelse og i djevelens snare.
Ut fra Skriften kan vi konkludere med flere ting angående den eldste.
For det første: "Den eldste er en eldre person", en som er "fylt med visdom og
forståelse." Og jobben til den eldste er en edel oppgave.
For det andre: Rollen til den eldste er avgrenset. Han må være en mann som er
moden i troen. Og han er fylt med visdom og forståelse, og hans rolle er å lede
menigheten gjennom eksempel og instruksjon i Ordet.
For det tredje: Den eldstes integritet er kritisk. (Han må føre sitt liv til å være over
menneskenes bebreidelse. Han må bare være forpliktet bare til én kone. Han må være
klarsynt, han må være selv kontrollert, han må være respektert, og han må vise
seg vennlig. Han må aldri være påvirket av alkohol, heller ikke være voldelig
eller argumenterende, og absolutt ikke grådig. Og en sann pastor vil ikke tenke på
seg selv først. Men slik som Gud er en omsorgsfull Far, slik vil han vise seg å alltid ta
vare på sine åndelige barn. Og til slutt må han ha et godt rykte blant dem som ikke
er medlemmer av menigheten)."
For det fjerde: Han må ha evnen til å undervise.
I Paulus sitt brev til Titus ser vi også en lignende liste over attributter og egenskaper
for en eldste til å tjene i en ledelse av den lokale menigheten.
Titus 1:5-7 Jeg forlot deg på Kreta for at du skulle sette i orden de ting som ennå
mangler, og innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg.
6 Hvis noen er ulastelig, én kvinnes mann, har troende barn som ikke er under
anklage for fortapthet eller ulydighet.
7 Det er nemlig nødvendig at tilsynsmannen skal være ulastelig, som en Guds
forvalter. Ikke egenrådig, ikke hissig, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke grådig,
8 men gjestfri, en som elsker det gode, er sindig, rettferdig, hellig, avholdende,
9 og som holder fast på troens Ord i samsvar med læren, for at han, i den sunne
læren, skal være i stand til både å formane og å irettesette dem som sier imot.
10 For det er mange ulydige, både slike som farer med tomt snakk og slike som
forfører, mest de som er av omskjærelsen.

Titusbrevet deler også en lignende liste for en eldste, men det legger til evnen til å
irettesette falsk lære. Da Peter skrev til denne gruppen av ledere i menigheten, kalte
han seg selv en "medeldste" 1. Peter 5:1 De eldste blant dere formaner jeg, jeg som
er en medeldste og et vitne om Kristi lidelser, og en som også har del i den herlighet
som skal åpenbares:
2 Vokt den Guds hjord som er blant dere, og gjør tjeneste som tilsynsmenn, ikke av
tvang, men frivillig, ikke for skammelig vinnings skyld, men med iver,
3 heller ikke som om dere er herskere over dem som er tildelt dere, men ved å være
forbilder for flokken.
4 Og når Overhyrden åpenbares, skal dere få ærens uvisnelige krone.
5 På samme måte skal dere unge underordne dere de eldste! Ja, dere skal alle
underordne dere hverandre, og være kledd i ydmykhet! For: Gud står de stolte imot,
men de ydmyke gir Han nåde.
6 Ydmyk dere derfor under Guds mektige hånd, for at Han kan opphøye dere når tiden
er inne.
Dette er problemet med tjenesten slik jeg ser det i dag. Vi har unge forkynnere som
ikke vil oppsøke en eldste for å veilede dem, og de tenker at de kan få tak i det på
egen hånd. Men vis meg, hvis du kan, hvor det noen gang skjedde i Skriften. Gud har
alltid brukt en eldste til å veilede en yngre.
Vi har for eksempel Elias og Elisas. Og eksempelet med Moses og Josva. Og enda
et eksempel, er Eli og Samuel. Og så, i Det Nye Testamente har vi Paulus og
Timoteus. Faktisk så ser vi at dette er mønsteret gjennom hele menighetstiden.
Fra Menighetstidsboken Kapittel 4 - Smyrna Menighetstid 140. I enhver tidsalder
har vi nøyaktig det samme mønsteret. Det er grunnen til at lyset kommer gjennom
en Gudgitt budbærer i et bestemt område, og at lyset deretter sprer seg fra den
budbæreren gjennom tjenesten til andre som har blitt trofast opplært.
Tror dere alle på hva som står i denne menighetstidsboken? Tror dere at dette var en
bok av broder Branham, en stadfestet Guds profet? Hvis du gjør det, da er det slik
som han sa: "I enhver tidsalder har vi nøyaktig det samme mønsteret." Hvorfor det
slik? Fordi vi leser i Malakias 3:6 Jeg er Gud, jeg forandrer meg ikke."
Og vi leser i Hebreerne 13:8 Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig.

Ok, nå som vi har etablert den tanken, la oss lese det igjen, og så vil vi bli vist hva
dette mønsteret er. I enhver tidsalder har vi nøyaktig det samme mønsteret. Det er
grunnen til at lyset kommer gjennom en Gudgitt budbærer i et bestemt område, og
at lyset deretter sprer seg fra den budbæreren gjennom tjenesten til andre som
har blitt trofast opplært.
Vel, broder Vayle lærte meg, han sa: "for å kunne bli trofast opplært, da må det være
to ting der: En som trofast underviser, og andre som vil holde munn og lytte."
Nå, broder Branham fortsetter i Menighetstidsboken: "Men selvsagt er det slik at ikke
alle som går ut, alltid har lært hvor nødvendig det er å si KUN det som
budbæreren har sagt.
Og det er grunnen til at broder Joseph Branham har gått så hardt i den retningen han
har gått, fordi flertallet av de forkynnerne som hevder å tro på det som broder
Branham sa, de sier ikke hva han sa. Og jeg kan ikke klandre ham for å ha tatt det
standpunktet han har tatt. For hvis jeg ikke var en som trofast hadde blitt undervist i 34
år ved broder Vayles føtter, slik som han satt ved broder Branhams føtter, da ville jeg
bare hørt på broder Branhams lydbånd. Men etter å ha tilbrakt mellom 4 og 5 tusen
timer til å snakke med broder Vayle om Læren i Ordet, da vet jeg hvor viktig det er å
ha blitt veiledet av en som var et vitne til en førstehåndskjennskap av ildstøtten i denne
tjenesten til Guds profet, William Branham. Så jeg burde vite bedre, og jeg har en
merittliste hvor Gud også har stadfestet denne tjenesten med overnaturlige tegn og
under. Så jeg står sammen med dette fordi jeg har overgitt meg selv til det.
Broder Branham fortsetter med å si: Husk, Paulus formante folket om å kun si det
som han hadde sagt. 1. Korinterbrev 14,37 Hvis noen mener om seg selv at han er
en profet eller åndelig, så må han erkjenne at det jeg skriver til dere, er HERRENS
BUD. Eller var det fra dere Guds Ord gikk ut? Eller var det bare til dere det kom? De
legger til litt her eller trekker fra litt der. Og snart er ikke budskapet lenger rent,
og vekkelsen dør ut.
Hvor forsiktige vi må være til å høre bare ÉN røst, for Ånden har bare én røst, som er
Guds røst. (Og la meg bare si her at den ene Guds røst, er Guds Ord.) Paulus
formante dem om å bare si det han sa. Det samme gjorde også Peter. Han gjorde
dem oppmerksomme på at IKKE EN GANG HAN (PAULUS) kunne forandre på ett
ord av det han hadde formidlet gjennom åpenbaring. Åh, så viktig det er å høre
Guds røst gjennom Hans budbærere, og deretter si det som har blitt gitt dem å si til
menighetene.

Så Trykk og Spill, det er ok hvis du ikke er en forkynner kalt av Gud, og du ikke har en
sann femfoldig pastor som er blitt bevist av Gud at han er ekte mot Ordet, og er
Trofast til å undervise det som har blitt lært. Men hvis du bare lytter til lydbåndene, da
skulle du si det som han sa, og være i stand til å vise det fra Skriften, helt fra 1.
Mosebok til Åpenbaringen. Ellers bør du komme under en som kan gjøre det.
Spørsmål nummer 4) I hvilket tilfelle skulle en mann ikke ta tilbake sin kone som
begår hor med en annen mann? Kan han gifte seg på nytt med en kvinne, eller
kan han bare gifte seg på nytt med en jomfru?
Svar nummer 4) Det er bare én grunn til at en mann kan skille seg fra sin kone og
gifte seg på nytt, og det er slik som Jesus sa: "unntatt på grunn av hor." Og det betyr
at hun fortalte sin forlovede en løgn, og sa at hun var jomfru. Og etter at de er gift,
finner han ut at hun hadde løyet for ham. Og basert på den løgnen giftet han seg med
henne, noe som fikk henne til å avgi et falskt løfte.
Og i enhver domstol, i et hvilket som helst land, når en avtale blir inngått basert på en
løgn, da er den avtalen ugyldig. Nå, jeg vet at det blir undervist i såkalte Budskaps
menigheter at det er ok for en mann å skille seg fra sin kone og gifte seg på nytt, så
lenge han gifter seg med en jomfru, og det er en løgn.
Faktum er at en mann ikke kan gifte seg på nytt med mindre han ble løyet til angående
løftet, at før han giftet seg med sin kone, da fortalte hun ham at hun var jomfru, og det
viste seg å være en løgn, og hun var ikke jomfru. Så det er en løgn, og det er den
eneste grunnen til at en mann kan skille seg fra sin kone og gifte seg på nytt. Det er
den eneste måten at han kan gifte seg på nytt, hvis ikke hans kone dør først. Det er
det hele.
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).
65-0221M Ekteskap og Skilsmisse 76. Merk dere dette, la oss lese dette her. Jeg
ønsker å få dette til deg. Matteus 5, Jesus talte her om noe som virkelig er av
avgjørende betydning. Vi ønsker å se på det. ... Matteus 5:32 til å begynne med.
Videre er det sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne et skilsmissebrev.
(Nå, Jesus taler, Han sa dette: "Fra begynnelsen." Nå, følg med.)
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). (Ser du?) ... den som skiller seg fra sin

hustru unntatt på grunn av hor, gjør at hun driver hor (bryter ekteskapet). (Hvorfor?
Hun vil gifte seg igjen.) ... Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt, driver
hor (bryter ekteskapet).
65-1125 Brudens Usynlige Forening 83. Nå, jeg taler, hold menigheten i tankene når
jeg taler dette til den naturlige kvinnen, slik som Paulus gjør her, i Romerne 7.
84. Hun har et hellig ansvar for dyd, som er overgitt til henne av hennes Herre, en
spesiell dyd. Ikke noe annet er i besittelse av det, utenom en kvinne. Riktig. Det er
overgitt til henne av Gud. Hun må ikke tilskitne den dyden.
85. Hvis hun likevel gjør noe galt, må hun bekjenne det til sin ektemann før han
tar henne, og gjøre det rett. Slik som menigheten som var gift med loven, må også
komme frem for Kristus, før det andre giftemålet. Hun må bekjenne det. Hvis hun ikke
gjør det, og hun lever med sin ektemann i ti år og så bekjenner det, da har han
rett til å skille seg fra henne og gifte seg med en annen kvinne. Det er Skriften.
Hor er å leve urent.
86. “Josef, frykt ikke, for å ta til deg Maria din hustru, for det som er unnfanget i henne
er av den Hellige Ånd.” Han tenkte på å skille seg fra henne i stillhet, ser dere, etter at
han allerede var forlovet med henne. Når du er forlovet med henne, slik Gud ser
det, da er du gift med henne.
Så mannen kan gifte seg på nytt, men bare på grunn av hor som hun gjorde før han
giftet seg med henne, men som hun aldri fortalte ham. Det gjør løftet falskt, og derfor
står han fritt til å skille seg fra henne og gifte seg på nytt med en annen, men det må
være en jomfru.
58-0927 Hvorfor Er Vi Ikke Et Kirkesamfunn? 74. Jeg vil gjøre en stopp på emnet
mitt, bare et øyeblikk, hvis det er mulig. Jeg leste i et skriftsted hvor et uekte barn ikke
vil få komme inn i Herrens forsamling på fjorten generasjoner. Hvor mange vet det?
Det stemmer, 5. Mosebok 23, et uekte barn. Hvis en kvinne blir fanget ute på marken,
det betyr, borte fra en beskyttelse av mennesker, og en mann forgriper seg på den
kvinnen, den mannen vil være nødt til å gifte seg med henne."
Uansett om hun blir en prostituert, så må han leve med henne til han dør. Og
hvis denne kvinnen gifter seg med ham, og hun gjøre krav på å være en jomfru,
og det er hun ikke, da kan hun bli drept for det. Og hvis en mann og en kvinne
som er gift, og de frembringer et uekte barn, og da, han vil ikke komme inn i
Herrens forsamling på fjorten generasjoner. Og førti år er en generasjon, vil
være fire hundre år før denne sæden noensinne kommer ut av Israel."

61-1015M Spørsmål Og Svar 81. Hvis du legger merker til hva Jesus sa ... Jeg har
her en bror, min egen blodsbror, som ville gifte seg med en kvinne. Og broren min har
vært gift før og fått barn med en god kvinne. Og han kom til meg for å gi ham en
vielse. Jeg sa: "Ikke i det hele tatt."
Jesus sa i Matteus 5: "Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen,
og hvis ikke på grunn av hor (som hun måtte gjøre før hun giftet seg og ikke
fortalte ham om det), får henne til å begå hor. Den som gifter seg med henne som er
blitt skilt, lever i hor." Så ikke gjør det. Nei, du kan ikke gå tilbake til din første kone
hvis hun har vært gift igjen."
59-0628E Spørsmål Og Svar 107. Nå, vi har ett spørsmål til, og så er vi ferdig. La oss
se. 91. Broder Bill, hva er forskjellen mellom hor (fornication) og ekteskapsbrudd,
(adultery), i Matteus 19:9? Jesus sa i Matteus 19:9: "Men Jeg sier dere: Den som
skiller seg fra sin hustru, hvis ikke på grunn av hor (fornication), og gifter seg med en
annen, driver hor (adultery - bryter ekteskapet). Og den som gifter seg med henne
som er skilt, driver hor (adultery - bryter ekteskapet)." Forskjellen mellom hor og
utroskap, ordet kan brukes begge veier.
"Men for å gjøre det klart hva han snakket om der, at en kvinne som er ugift, hun kan
ikke begå hor (adultery - bryte ekteskapet), fordi hun ikke har noen mann å begå
utroskap mot. Det er urenhet for henne. Hun må tilstå det til mannen sin før de
gifter seg, hvis hun har gjort det. Hvis ikke, og mannen hennes finner det ut
senere, da har han rett til å skille seg fra henne, fordi hun gjorde et falskt løfte.
For Bibelen sa: "La det være kjent ..." eller ritualet sier."
"La det være kjent for dere (jeg har dette i mitt rituale) at hvis noen par blir forenet
på en annen måte enn hva Guds Ord tillater, da er deres ekteskap ikke gyldig.
Jeg vil kreve, og vil pålegge dere begge, fordi dere vil sannelig måtte svare på
dommens dag, når alle hjerters hemmeligheter skal bli avslørt, hvis noen av dere
kjenner til noen hindring for hvorfor dere ikke skulle kunne bli lovlig føyd
sammen, da må dere bekjenne det nå."
"Der har dere det. Skjønner? Så hor (fornication) er hva en jente gjør, når hun lever
urent, det er hor, fordi hun ikke har noen ektemann. Men når hun er gift, og når hun
lever slik, da begår hun hor (adultery - ekteskapsbrudd) mot mannen sin.
65-0221M Ekteskap og skilsmisse 227. Ser dere, hun har en levende ektemann,
så ingen mann kan gifte seg med henne. Uansett hva hun gjør og hvem hun er,

så har hun en ektemann som er i live, det finnes intet grunnlag for henne i det hele
tatt. Men, det er ikke for ham. “Er årsak til at hun”, ikke ham. Får der tak i det? Du må
få Ordet til å gå i kontinuitet. Ser dere, ingenting sier at han ikke kunne, men hun kan
ikke. Ser dere, “er årsak til at hun”, ikke ham. Det er nøyaktig hva Bibelen sier, “er
årsak til at hun”. Det står ikke at han ikke kan gifte seg på nytt, men “hun”. Hvorfor?
Kristus i et forbilde.
228 Merk dere at det står at han ikke kan gifte seg på nytt, bare med en jomfru.
Han kan gifte seg på nytt hvis det er en jomfru, men han kan ikke gifte seg med
en annens kone. Nei visst. Og hvis han gifter seg med en skilt kvinne, lever han i
hor, det spiller ingen rolle hvem han er. Bibelen sier: “Den som gifter seg med en
kvinne som er skilt, lever i hor.” Slik er det, ikke noen skilt kvinne.
64-0823E Spørsmål Og Svar 316. "Broder Branham, hvis en mann har vært gift og
skilt ... Hvordan kan begge, eller en av dem, være i bortrykkelsen? Hvordan? Jeg
vet ikke. Jeg kunne ikke si det. Spørsmålet er: "Kan de være i bortrykkelsen?"
Skilt, begge to er skilt, og begge to har en tidligere ledsager som er i live, og så
giftet de seg på nytt. Og nå, en som ..."
"Denne kvinnen har en levende ektemann; Denne mannen har en levende kone. Og
nå, de har fått barn og så videre, og ønsker å komme til Gud. Kan de gå i
bortrykkelsen? Det vil være opp til den himmelske Far. Jeg kunne ikke svare på det.
Skjønner? Jeg så en ting. Bibelen sa at de skal bli kalt en ekteskapsbryter. Og
Bibelen sa også: "En ekteskapsbryter vil ikke komme inn i Himmelens Rike. Det er
alt jeg kan si. Jeg vet det, det bare dreper meg for å si det. Men jeg kan ikke si noe
annet enn hva Ordet sier. Jeg må holde meg til det ..."
62-0527 Spørsmål Og Svar 17 Broder Branham, jeg har giftet meg og min kone er en
vantro, og her borte er det en søster som jeg kan gifte meg med. Jeg kommer til å
forlate denne og gifte meg med den der." Åh, nei. Nei, virkelig. Ditt løfte er inntil
døden skiller dere. Og det er ingenting annet i Bibelen, i denne verden, som vil
tillate deg å gifte deg, før din ledsager er død. Det stemmer. Den eneste
grunnen. Det finnes ingen gjengifting i det hele tatt, bortsett fra en død tidligere
følgesvenn. Det er det hele. Skjønner?
Spørsmål nummer 5) "I hvilke tilfeller kan en ung mann eller kvinne bryte et frieri?
Frieri, ja, men forlovelse, nei, med mindre han finner ut at hun ikke var jomfru, og hun
fortalte ham at hun var det. Han har en rett til å skille seg fra henne, slik Josef tenkte å
gjøre med Maria. Han tenkte at hun måtte være gravid etter å ha ligget med en mann."

"Vel, jeg vil si dette: Hvis forlovelsen skjedde mellom to vantro, og deretter kom den
ene eller den andre inn i Budskapet, da tror jeg ikke han vil bli holdt opp mot sitt løfte,
fordi Bibelen også sier: "Hvordan kan to vandre sammen med mindre de er enige."
Men jeg tror at hvis de begge er i Budskapet, da burde de ikke ha vært så raske til å
forlove seg før de absolutt visste at det var dem som Gud hadde satt sammen."
65-1125 Brudens Usynlig Forening 85. Hvis hun allikevel gjør noe galt, da må
hun bekjenne det til sin ektemann før han tar henne, og gjøre det rett. Akkurat slik
som menigheten, som var gift med loven, må også komme frem for Kristus, før det
andre giftemålet. Hun må bekjenne det.
Hvis hun ikke gjør det, og hun lever med sin ektemann i ti år, og så bekjenner
det, da har han rett til å skille seg fra henne og gifte seg med en annen kvinne.
Det er Skriften. Hor er å leve urent.
86. Josef, frykt ikke, for å ta til deg Maria din hustru, for det som er unnfanget i henne
er av den Hellige Ånd. Han tenkte på å skille seg fra henne i stillhet, ser dere, etter at
han allerede var forlovet med henne. Når du er forlovet med henne, slik Gud ser
det, da er du gift med henne.
La oss be ...

