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Broder Brian, i lys av det som for tiden skjer i verden, med Russland, så vel
som noen fremtidige hendelser, kan du kaste litt lys over slaget ved
Armageddon, Gog og Magog?
Og deretter gir broderen oss to sitater av broder Branham angående Gog
og Magog. Så la oss først lese de to sitatene, og deretter svarer vi på
spørsmålet.
Det første sitatet er fra: 54-0515 Spørsmål og Svar, Dyrets bilde 311. Vil
profetien i Esekiel 38 og 39 bli oppfylt før Bortrykkelsen? Jeg tror ikke
det. Jeg tror det neste vi ser etter, er menighetens Bortrykkelse. Og
deretter, det er når Gog og Magog kommer nedover, det er de russiske
hærstyrkene som kommer inn etter at ...
Og så ga de et annet sitat fra 61-0723E Spørsmål og Svar, Gud som blir
misforstått 101. Vil Esekiel 38 og 39 skje før Bortrykkelsen? Nå, hvis du
vil legge merke til det, Esekiel 38 og 39 handler om Gog og Magog, som er
Russland, landet i nord.
Svar 1) Nå, jeg vil si at hvis du lytter til hva broder Branham sier i dette
første sitatet, her forteller han oss at det bare er én ting som vi skulle
fokusere på akkurat nå, og det er å gjøre oss rede for Bortrykkelsen. Og jeg
ønsker å legge til at det inkluderer en tid for en oppstandelse. Med andre
ord: Ropet har gått ut, som vi vet skjer under Guds Parousia, hvor Han
kommer ned med et Rop, som er Budskapet. Han bringer også ut en Røst
til en oppstandelse, og en Basun, som er en innsamling, og vi blir tatt ut
herfra. En Basun betyr alltid en krig. Så det skulle ikke være en fremmed
ting for vår forståelse at mens en Basun betyr utfrielse fra krig, for bruden,
så erklærer den også en krig på jorden. Hvor nære er vi da, mine brødre og
søstre, når nasjonene daglig slår på sine trommer om en selvmords krig, i
nyhetene.
Disse to sitatene angår Gog og Magog som broder Branham taler om. Og
det angår også Israel, og de 144 000. Men det angår ikke den utvalgte

hedningebruden til Kristus. Så vi må holde våre øyne borte fra det som ikke
angår oss, og holde fokus på det som angår oss. Og det er at før én eneste
bombe slår ned, vil vi være i herlighet. Så hva slags liv skulle vi leve, i disse
siste dager på jorden.
Jeg vil fortelle deg hva slags liv. Det skulle, for oss, være et Kristus-sentrert
Liv, hvor Han og Hans Ord kommer foran alt annet.
Og vi, som pastorer, burde gjøre dette så klart for folket, at de ikke kan
tenke på noe annet, hvis de skal være et utvalgt folk som er blitt gjort rede.
For Bruden har gjort seg selv rede.
Broder Branham lærte oss en lignelse om denne Bruden, der i Armour
Ranch, så la meg bare lese det for deg.
59-0415A Guds Tilveiebrakte Vei 44. Alle ting blir annerledes når du
kommer inn i Kristus. Det får deg til å forsake denne verden. Det får deg
til å gi avkall på det som hører denne verden til. Du slår av TV-en når
som helst for å gå i menigheten, på onsdag kveld, hvis du i det hele tatt er
kommet inn i Kristus. Når det er et bønnemøte, kan ingenting holde deg
borte fra dette bønnemøtet. Når Guds kjærlighet, som var i Kristus Jesus,
nå er i ditt hjerte, den vil trekke deg til menigheten. Og når du kommer
dit, og du får den overstrømmende gleden, da er det noe der som vil få
deg til å synge ut en lovprisning til Gud, med alt som er i deg. Se nå, vi
kommer en annen vei, ved siden av Døren. Folk kommer inn og sier: "Vel,
jeg kommer inn som en baptist." Det er greit å være en baptist, hvis du
kommer inn gjennom døren og fikk med deg kledningen. Sier: "Vel, jeg er
en katolikk." Det er fortsatt greit, hvis du kommer inn gjennom døren og fikk
med deg kledningen. Men hvis du ikke kommer inn gjennom døren, da vil
du bli avvist, fordi Han sa at kledningen ville være på. Og det kommer til å
være mange av dem der som ikke har den kledningen på seg.
45. Så husk, venner, når vi mottar vårt folk der på gaten, mottar vårt folk i
menigheten og hvor det enn er, la dem ikke gå videre uten først å komme
forbi Jesus Kristus, for å bli født av Hans Ånd, kledd i Hans rettferdighet, fylt
med Hans godhet, og da har dere en ekte, som er omvendt til Kristus. Det
er senere enn vi tror. Vi er nødt til å arbeide. Det er tid for å arbeide.
Budskapet haster. La du merke til det, i tiden før syndfloden, før Noah ...
Før den første regndråpen endog hadde falt, var Noah gått inn i arken. I
Sodomas tid, før en eneste ild hadde falt fra himmelen, sa engelen til

Lot: "Skynd deg. Løp ut dit. For jeg kan ikke gjøre noe før du er
kommet deg ut herfra." Og da den siste av de forløste var kommet ut,
falt ilden.
Vi vet at vi er nær avslutningen ... Vi er rett ved døren til en global
ødeleggelse. Vi vet at akkurat nå henger det bomber i hangarer. Leste du i
Life Magazine, tror jeg det var, for noen dager siden, eller uker siden, hvor
den generalen sa at den første som bare mister sin besinnelse (og det er
uttrykket), og vil trykke av gårde en av disse bombene, hva kommer da til å
skje. De henger allerede der. De er klare. De kan tidfeste dem med radar
og stjernene.
Se på hva broder Branham nettopp sa. Og dette var lenge før GPS endog
var blitt oppfunnet. I hans tid brukte de LORAN-systemet, med radiosignaler
som bare hadde en nøyaktighet innenfor en radius på 10 miles. Det var
LORAN-A, og hovedbruken for disse var å sende en rakett for å treffe en
stor by. På grunn av radiusen på eksplosjonen, da trengte de ikke å være
så veldig nøyaktig. Og så, med forbedringer gjennom slutten av 50-tallet,
gikk de over til LORAN-B som var mer nøyaktig. Men det hadde mange
tekniske feil, og en svært begrenset distanse. Men i 1958 kom de opp med
LORAN-C, med en nøyaktighet innenfor 180 meter. Det var dette systemet
de hadde på broder Branhams tid. Disse var fortsatt begrenset til en
distanse på ca. 1500 kilometer. Men GPS-prosjektet ble ikke startet før i
1973, av det amerikanske forsvarsdepartementet. Den første prototypen av
et romfartøy ble lansert i 1978, og en full konstellasjon av 24 satellitter ble
satt i drift i 1993. Det er gjennom GPS at en slik nøyaktighet som broder
Branham talte om, nå er blitt gjort mulig.
Så la oss høre på hva han sier mens vi fortsetter å lese videre ...
"De kan slippe ned en fra Moskva rett her på Vine Street, og på Sunset
Boulevard og Vine, nøyaktig på prikken, rett på målet. Hvor som helst
hvor de ønsker å slippe en, da kan de gjøre det.
Vel, jeg vet ikke om du er klar over hva han sier her. Men det var ikke
mannen William Branham som talte her. Det var profetiens ånd. Og det
måtte være Gud som talte, fordi denne teknologien med slike egenskaper,
den var fortsatt 20+ år frem i tid.
Og vi er plassert rett der ute i havet, med disse store skipene. Vi kunne se

dem her om dagen. Disse ubåtene kom opp, og de ville ikke engang la oss
komme nær dem. Med den radaren, bomber som er plassert der, og de kan
stille inn en rett på Moskva, eller hvor som helst de vil stille den inn. Nå,
hva ... En dag kommer noen til å gjøre en glipp, og de kommer til å
trykke av gårde en. Og når de trykker, da vil det bli trykket på denne
siden også. Og hva skal verden gjøre? Den tåler det ikke. Det vil blir en
eksplosjon og en rystelse, og denne verdenen vil fly i stykker. Og det kan
skje før solen går ned i kveld.
En stor general som talte her om dagen, sa: "Den neste krigen som
finner sted, vil bare ha en lengde på tre minutter." Tre minutter! Ikke
rart at vitenskapen sier at det er tre minutter til midnatt. Tre minutter er alt
som skal til for å ryste verden helt i filler og sprenge den i stykker. Vi lever
på lånt tid. En dag kommer en fanatiker til å trykke en av dem av gårde.
Og når de der ute, disse lyttepostene og alt sammen, og lytte-beredskapen,
når de hører den første suselyden gå ut, med den bomben som går over
der, da kommer de også til å trykke sine av gårde. Og når det
begynner, vil de trykke av gårde begge veier, og her kommer de. Det vil
være en vedvarende total rystelse, og denne verden vil gå inn i en
vulkansk aske. Det er alt den kan gjøre. Den vil aldri kunne klare det. En
av disse bombene vil kunne blåse et hull i bakken som er hundre og
syttifem fot dyp, hundre miles i kvadrat. Og hva om ti tusen av dem ble
sluppet løs på USA, på en gang. Hvor skal din bolig da være? Verden
kunne ikke klare det sjokket.
Ifølge NTI (Nuclear Threat Initiative) er det i dag 9 land med til sammen
over 13.133 atomvåpen. Russland har klart mest. Nedenfor har jeg listet
opp hvor mange atomvåpen som hver av disse landene har.
Hvilke land har atomvåpen?
1. Russland — 6 257 (1 458 aktive, 3039 tilgjengelig, 1 760 trukket tilbake)
48 %
2. USA — 5 550 (1 389 aktive, 2 361 tilgjengelig, 1 800 trukket tilbake) 42
%
3. Kina — 350 tilgjengelig (aktivt voksende atomvåpenarsenal) 3%
4. Frankrike — 290 tilgjengelig 2%
5. Storbritannia — 225 tilgjengelig 2%

6. Pakistan — 165 tilgjengelig 1%
7. India — 156 tilgjengelig 1%
8. Israel — 90 tilgjengelige <1%
9. Nord-Korea — 40-50 tilgjengelige (estimert) < 0,4%
Så det som du i virkeligheten ser her, er at Russland og USA står for 90%
av verdens atomvåpen. Så en krig mellom disse to landene vil ødelegge alt
liv på jorden.
Broder Branham fortsetter: 48 Selv nå, vitenskapen hevder at jorden
svulmer ut i midten. Du så det her om dagen, og hørte dem snakke om
det, at deres ... Vannene i nord har blitt dypere, med så mange fot. Og i
midten av jorden ... Det er blitt dypere i nord og i sør, fordi jorden svulmer
ut. Solen går ikke rundt sin bane som før. Alle ting tyder på dette
Herrens komme. Vi er rett ved døren. Og husk. Før en eneste av
bombene kan falle ... Ikke glem dette. Jesus sa: "Slik det var i Noahs
dager og i Lots tid dager, slik skal det også være i Menneskesønnens
komme." Og før Noah, før noe regn falt ned, var Noah trygt inni arken.
Før noen ild falt på Sodoma, var Lot på utsiden. Og før én bombe kan
slå ned, vil Menigheten være hjemme i herligheten, dradd inn. Vær
sikker. Så hvis dette ... Bare for å tenke, venner, hvis det er så nært, hvor
mye nærmere er da Herrens komme? Fordi Herren kommer før dette skjer.
Vel, jeg synes det er veldig interessant at han gir oss disse fakta, før han
forteller denne neste historien, som en slags lignelse til menigheten. Hør på
hva han sier videre ...
49Minner meg om en liten historie. Jeg pleide å gjete noen kveg. Og jeg
trodde jeg var en ekte cowboy. Og så husker jeg, på en ranch som vi jobbet
på, det var Armour Company som egentlig eide den. Og kveget der ute, de
var merket, og vi beitet dem. Og historien blir fortalt slik... Det var før jeg
kom til stedet. Men rancheieren hadde en flokk med unge jenter. Og de var
alle sammen slike små halvvoksne tenåringsjenter i de dager. Jeg tror vi
kalte dem «flappers». Og nå kalles de «chorus girls» (jenter som synger og
danser på en scene), eller noe slikt. Men det var tenåringsmødre som
brakte frem disse «chorus girls». Hva skal en «chorus girl» kunne bringe
frem, det lurer jeg på? Jeg vil forkynne en av disse kveldene om å så til
vinden, og høste til virvelvinden. Det er det vi har gjort.

50Legg nå merke til dette. Så ranchen var allerede blitt fikset fint opp og alt
slikt, fordi Armours gutt skulle komme ut for å besøke ranchen der ute i
vest. Og de skulle ha det veldig gøy. Selvfølgelig skulle alle disse jentene
prøve å kapre sjefens, den øverste sjefens gutt. De ville gjerne gifte seg
med ham. Vel, de forsto at han var på leting etter en kjæreste. Så de var
alle sammen fikset opp den kvelden, og de skulle virkelig gi ham en
gammel Western mottakelse. Og skyting med pistoler, og ha det helt topp.
Og de hadde tilfeldigvis en jente der, som var en kusine. Moren hennes
var død, og faren hennes var død. Og hun hadde ingen steder å dra, så
hun kom for å bo hos sin onkel. Og det var hun som måtte gjøre alt
arbeidet der. De andre jentene holdt seg helt pyntet opp hele tiden, og hun
måtte gjøre alt arbeidet.
51Mange av dere kan ha hatt den erfaringen, en foreldreløs. Det minner
meg om den levende Guds Menigheten (det stemmer), ledd av, gjort narr
av hele tiden. Så hun hadde tilsynelatende ingen klær til å rydde opp i, når
rancheierens sønn kom, innehaverens sønn kom. Så den kvelden hadde de
en stor utblåsning. Og hun måtte holde seg tilbaketrukket bak i
sovebrakken. Og så, da de alle kom ut fra spisesalen, fra å spise, da gikk
hun inn og fikk tak i all oppvasken og vasket opp. Så skjedde det at
innehaveren, Mr. Armours gutt, gikk ut for å kikke litt på baksiden. Og det
var sant, han var på utkikk etter en kjæreste. Han la merke til den lille jenta
som sto der inne og jobbet med oppvasken. Det var noe ved henne som
virket riktig for ham.
52Etter noen dagers besøk, en kveld helte hun ut oppvaskvannet på
baksiden av stedet, etter en hard dags arbeid. Og hun hørte noen si: "God
kveld." Og hun så, og det var unge Mr. Armour som bare sto der. Og hun
trakk halm over føttene; Hun var barbeint. Og hun bøyde hodet; hun følte
seg skamfull. Han sa: "Jeg har holdt øye med deg. Og jeg har funnet ut,
etter hva jeg tror, at du er en dydig ung kvinne." Sa: "Jeg er her ute."
Sa: "Jeg er så lei av dette svermeriet som pågår i byen, i Chicago og så
videre." Sa: "Jeg kom ut hit for å jakte på en kone." Og sa: "Du bare
oppfyller den spesifikasjonen." Hjertet hennes gikk nesten ... En mann av
det kaliberet? Og spør henne, en fattig liten foreldreløs, om å gifte seg med
ham? Det var slik jeg følte meg en kveld da jeg fikk en invitasjon til å
komme til denne bryllupsmiddagen. "Vil du ha meg? En mann som meg,
skulle få en invitasjon til å komme til Herren Jesus?" Men han spurte meg.
Jeg antar at jeg følte omtrent slik som hun gjorde. "Hvem er jeg?" Men han
ba meg komme, og jeg kom.

Så sa han til henne; Han sa: "Nå gjør du deg klar. Om ett år, fra denne
kvelden, er jeg tilbake for å hente deg." Sa: "Vil du gifte deg med meg?
Hun sa: "Selvsagt vil jeg det. Men hun sa: "Jeg er ikke verdig." Er ikke det
slik som du følte deg?" Jeg er ikke verdig, Herre." Han sa: "Ikke tenk på
det. Jeg leter ikke etter klær og ting; Jeg leter etter dyd. Og jeg vil ha
deg som min kone. Vil du være det?" Og han kysset henne. Og du husker
da Herren la dette kysset på ditt hjerte, hva følte du? Åh, du. Åh, kysset bort
alle mine synder, og alle mine sorger, Han bare gjorde noe annerledes.
Han sa at jeg kunne, en kveld skal Han bringe meg til bryllupsmåltidet.
Så han sa: "Gjør deg selv rede." Du husker at Bibelen sa: "Og Bruden har
gjort seg selv rede," ikledd de helliges rettferdighets kledning.
Skjønner du? Så den lille jenta fikk bare syttifem cent i uken. Men åh, så
glad hun var det året. Bare vasket og sang, sparte hver penny som hun
kunne. Resten av dem dro til byen og kjøpte nye pakker med sigaretter, og
hva mer, du vet, og deres whisky, og holdt på med nye kortstokker, og
hadde sin store tid. Men hun har bare jobbet videre. Hvorfor? Hun gjorde
seg rede, gjorde seg selv rede. Og til slutt, ved første anledning, kom hun
til byen, og hun fikk tak i bryllupskledningen, og hun fikk de pengene som
han sendte henne, og fikk tak i bryllupskledningen, og kom tilbake. Og da
gjorde de små kusinene narr av henne. Ummm. Det er omtrent slik noen av
disse kusinene, denne denominelle religionen, med et sosialt evangelium,
de sa: "Dere er en flokk med holy rollers."
Vel, denne lille jenta, hun gjorde seg rede. Hun brydde seg ikke om hva ...
De lo. La dem le hvis de ønsker det. Men hun visste at det kysset den
kvelden betydde et segl. Og det gjorde jeg også, det gjorde du, og alle
som hadde dette kysset fra Herren Jesus, Han som ga deg løftet, du vet
hva det betyr. Du bryr deg ikke om hva verden sier. Hvis kusinene dine vil
gjøre narr av deg og si: "Du har gått fra vettet, og du er gammeldags," bare
fortsett; det er i orden. Det gjør henne ikke noe annerledes, hun bare
fortsatte å gjøre seg rede. Og så, til slutt kom timen, solen gikk ned. Så
hun ikledde seg selv, vet du, og pyntet seg opp. Åh, du. Det er den
timen som Menigheten skulle være i akkurat nå: Fullstendig ikledd
Hans rettferdighet, fylt med Hans Ånd, drevet av Hans Vesen, vandrer
i Lyset og venter på Herrens komme.
Der var hun, gjorde seg selv rede, helt rengjort og vasket, og
bryllupskledningen er på. Og vet du hva? Etter hvert som dette nærmet
seg, jo mer kritisk ble hennes små kusiner.

Og dere vet brødre og søstre, aldri før har vi sett en slik forfølgelse av
menigheten, over hele jorden, som det vi har sett i løpet av de siste tjue
årene. Og det blir verre for hvert år. Skolene gjør narr av det, media gjør
narr av det, politikerne gjør narr av det, sier: "Vi holder fast på våre Bibler
og våre våpen", som om vi er en type av idioter. Men Gud følger med.
De sa: "Du stakkars lille, enkle ting, mener du å fortelle oss at du? Hvis
Armours sønn ville gifte seg med noen, da ville han giftet seg med en som
er slik som oss, en som ville passe inn i hans selskap, en som hadde
utdannelse, som hadde litt glans omkring seg." Det er hva Kirken mener i
dag. Men hvor langt unna de er. Det stemmer. De er langt borte fra det. De
...
Og så, etter en stund, hun tenkte at han var forsinket. Det ble senere,
senere. Og til slutt sa de: "Åh, hvor er han?"
Og forteller ikke apostelen Peter oss at denne samme scenen vil finne sted,
i 2. Peter 3:3 Først av alt skal dere vite at i de siste dager skal spottere stå
fram. De skal gå fram etter sine egne lyster,
4 og si: «Hvor er løftet om Hans nærvær (Parousia)? For, fra den tid
fedrene sovnet inn fortsetter alle ting som de var fra skapelsens begynnelse
av.»
Hvor er vokterne som skal vise menigheten disse 84 løftene knyttet til Hans
parousia, og hva de er, og påpeke at 79 av de 84, de har allerede funnet
sted. Nedtellingen pågår, mine brødre og søstre. Og vi, som fortsatt følger
Ildstøtten, vi går videre sammen med Den til en fullstendig oppfyllelse av
alle disse 84 løftene.
Og broder Branham fortsetter videre med lignelsen: "Det er det som de
sier i dag." Hvor er Han? Jeg hørte dette for førti år siden, at Han kommer.
Hvor er det hen?" Sa ikke Bibelen at de ville si: "Hvor er løftet om Hans
nærvær. Alle ting er akkurat som det var fra begynnelsen? Vi lever i den
dagen, venner. La oss fatte mot nå, mens vi er sammen denne
ettermiddagen. Gå ut med et nytt mot. Gå ut for å vinne sjeler. Gjør dere
rede. Hans komme for hånden. Og i samme øyeblikk kom de alle rundt
henne, de begynte å danse, små sanger rundt henne, sa: "Åh, vi skal gjøre
narr av henne," vet du. Og de fremstilte seg, ga seg ut for å være en brud.
Det plaget henne ikke. Hun fulgte med på den lille gamle klokken som
tikket rundt.

Legg merke til at hun ikke hadde øynene på de andre. Hun hadde fokus på
hva brudgommen ba henne om å se etter.
"Og ganske snart vet du, det var bare omtrent ett minutt igjen. En sa:
"Jeg trodde han skulle være her på et bestemt tidspunkt." "Ikke bekymre
deg, han vil være her," sier hun. Og det er alt jeg ønsker å vite. Han
lovet at han skulle være her. Det er alt jeg trenger å vite. Han kommer,
det er det hele. Når tid, jeg vet ikke. Men han vil være her.
Akkurat mens de hadde det veldig morsomt, og sa alle disse forskjellige
tingene om henne, og ertet henne og gjorde narr av henne og alt dette, da
hørte de hjulene komme, hester, hover og pisking, den kjente lyden av sand
under vognen. Du og du. Hun brøt seg gjennom de replikkene. Ut på
gårdsplassen for hun. Hvem var det? Der var han, oppkledd. Vognen var
klar. Hun løp gjennom det lille gjerdet ved enden av gårdsplassen, slik som
det. Han hoppet ut av vognen og grep henne i armene. Og han sa:
"Kjære, hele året har jeg hatt folk som har holdt øye med deg." Jeg er
så glad. Den Hellige Ånd: Hans øyne er på spurven, og jeg vet at Han
har Sitt øye på meg. "Hele året har jeg holdt øye med deg. Jeg har sett
dine dyder. Jeg så andre menn som flørtet. Jeg så alt dette, men jeg så at
du var trofast. Åh, det svulmet mitt hjertet å vite at den kvinnen jeg skulle
gifte meg med, var trofast." Gud, la det være vårt vitnesbyrd, la det være
vårt begjær i dag. Å leve trofast mot Kristus. Være trofast mot kallet.
Være trofast mot Ånden.
Og han tok henne i sine armer, satte henne opp i vognen og snudde
vognen bort, og videre til Chicago. Sa: "Du har jobbet og du har slitt, og
dine hender har blemmer, men de vil aldri mer få blemmer. De ting som du
har gjort der ute, trenger du aldri mer å gjøre der ute. For et av de flotteste
husene som kan bli kjøpt på Lakeside Drive i Chicago, venter på deg. Vi
skal gifte oss nå og bo der i fred resten av våre dager." Jeg er så glad for at
vi kan jobbe og slite, og ha spottingen på utsiden, og rynker, og hån, og alt
sammen, men en dag vil Han komme. Åh, vi vil bli tatt opp sammen
med Ham for å møte Ham i luften. Og disse små gamle kusinene bare sto
der og kikket. Åh, en av disse dagene blir vi tatt bort. Gud vil ta bort Sin
Brud, disse som har ikledd seg bryllupskledningen. La oss bøye våre
hoder.
Broder Branham fortalte også den samme historien i sin tale,
Åpenbaringsboken. Men han avsluttet den historien med disse ordene:

60-1231 Åpenbaringsboken, kapittel 4, Del 1, 42 En av disse dager,
broder, de som gjør narr av oss, og sier: "Holly-roller og pinsevenn," og
sånt ... Vi venter. Vi har fortsatt litt tid. De sier: "Åh, alt er fremdeles slik som
det alltid har vært." Bekymre deg ikke, vi har litt tid igjen. Og ved den tiden
Han lovet, vil Han være her. Og en av disse dager vil vi bli tatt opp og
dra av sted. Bare vær rede. Behold bryllupskledningen på. Hold alt det
onde borte fra ditt hjerte.
43 Lytt til hvordan dette Skriftstedet lyder her: La oss være glade og fryde
oss og gi ham ære: For Lammets bryllup er kommet, og hans hustru
har gjort seg rede. (Får du tak i det?) Og det ble gitt henne å bli kledd i fint
lin, rent og skinnende, for det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger.
(Priset være Gud.) Og han sa til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til
Lammets bryllupsmåltid!» Og han sa til meg: «Disse ord er de sanne Guds
ord.» Så det skal være et møte i luften en av disse dager, I den herlige
tiden som kommer. Bare vær rede. Hold deg rede. Rens hjertet ditt fra
all ond tenkning. Ha tro på Gud, uansett hvor mørkt det ser ut, og hvor
mange som ler og gjør narr av deg og sier at du har tatt feil. Fortsett å leve
hellig, og leve for Gud. Bare fortsett å bevege deg videre; den timen vil
komme.
Broder Branham forteller oss i sin tale, 63-0731 Bare Én Vei Tilveiebrakt
Av Gud 185. Det vil ikke være én bygning ved siden av en annen, i
Chicago en av disse dagene, heller ikke noen andre steder. Gud er i ferd
med å la Det Sjette Segl bryte ut på jorden, Han bryter dette Seglet og
slipper løs Guds vrede over jorden. Men Før Han gjør det, vil
Menigheten være borte. Bruden vil være borte. Men kirken vil ikke det,
hun vil gå gjennom trengselen. Men Bruden vil være borte. Hans lille
hustru vil ikke gå gjennom det.
186 Vil ikke du være en av de lemmene som er av henne, i kveld? Hvis du
vil det, og du ønsker å bli husket i bønn, med ditt hode bøyd, løft opp din
hånd. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg, deg og deg, og deg.
54-0718A Den Store Kommende Vekkelsen 56. Og husk, det var ved
kveldstiden at Bruden ble utvalgt. Rebekka ble mottatt ved
kveldstiden. Det var ved kveldstiden at hun møtte Isaac: han var ute på
marken. Det er kveldstid. Vår vekkelse blant hedningene blir avsluttet
ganske snart. Jødene kommer til å ta imot en vekkelse. Så snart som
de kan se Guds kraft manifestere seg, og de mottar Den Hellige Ånd, da vil
de motta evangeliet. Hedningenes dager er over. Kom deg inn i kongeriket

mens du har en sjanse til å komme inn i kongeriket.
La oss nå igjen undersøke dette sitatet som broderen delte, men la oss lese
hele sitatet, fordi han utelot noe veldig viktig informasjon. Og uten det kan
du ikke forstå den dagen eller den tiden som broder Branham taler om.
Fordi den delen som han delte i spørsmålet sitt, det forteller deg ikke mye,
bortsett fra at Gog og Magog er Russland. Men her er hele sitatet fra broder
Branham ...
61-0723E Spørsmål Og Svar, Gud Som Blir Misforstått 101. Vil Esekiel
38 og 39 skje før bortrykkelsen? Nå, hvis du vil legge merke til det, så
handler Esekiel 38 og 39 om Gog og Magog, som er Russland, landet i
nord. Nå, jeg sier ikke at dette er riktig, men min måte å undervise det på,
er at det kommer til å skje etter bortrykkelsen, etter at menigheten er
blitt tatt opp. Og Gud tar seg av Gog og Magog når de kommer ned der
foran Israel. Og jeg tror at det vil skje etter bortrykkelsen. Nå, det gjør
det ikke slik. Skjønner? Men det er bare min måte å lære det på. Jeg antar
at det er hva de ønsket å vite, hva min tanke var om det.
65-0429B Sæden Skal Ikke Være Arving Med Skolmen 52. Det er derfor
bortrykkelsen av den kongelige Sæd må komme først. Og resten av de
døde lever ikke før etter de tusen år, deretter blir de ført opp til den Hvite
Trone i dommen. Se, det er ingen dom for den kongelige Sæd, eller
Abrahams forutbestemte Sæd. Så hør nå på dette, hvis du vil se i:
Johannes 5:24 Den som hører Mitt Ord (Husk at å høre er å forstå), og
tror på Ham som har sendt Meg, har evig Liv.”
Spørsmål nummer 2) Hva er Israels profetiske plass i det som skjer nå i
verden? Selv om vi vet at etter at vi har dradd hjem, vil Russland være imot
Israel,
Ja vel, broder Branham sa i sin tale, 64-0830E Spørsmål Og Svar 392.
Menighetstiden avsluttes, og har mørknet bort, og Bruden er kalt. Har vi
allerede gått inn i trengselsperioden? Nei, nei, nei, du er ... Jeg skulle
ønske at jeg bare kunne ha litt mer tid til det. Ser du? Bruden, når hun er
blitt tatt ut fra kirken, da vil menighetstiden opphøre. Laodikea går inn
i kaos; Bruden går opp til herlighet; og trengselsperioden starter opp
på den sovende jomfruen i tre og et halvt år, mens Israel får sin
profeti. Deretter vil trengselen starte opp over Israel. Og så kommer
slaget ved Harmageddon, som ødelegger alle ting. Og deretter vender

Bruden tilbake, sammen med Brudgommen, for ett tusen år, tusenårsriket.
Etter det kommer dommen for den hvite tronen. Etter det kommer de nye
himler, og den nye jord, og den nye byen som kommer ned fra Gud, ned fra
himmelen. Evighet og tid smelter sammen."
Nå, husker dere for noen uker siden, da jeg viste at Åpenbaringen 10:1-7
angår både hedningebruden og jødene. Og den eneste gangen hvor det
kan skje, er når Oppstandelsestjenesten finner sted, RØSTEN som
etterfølger Ropet. Du ser at alle hemmelighetene er avsluttet under Ropet.
Og så vil oppstandelses-røsten kalle oss alle sammen, Bruden, fra alle de
syv Menighetstidene. Og deretter skal Basunen lyde, og vi blir samlet
sammen og drar for å møte Brudgommen, når Han kommer ned, slik som
Isak møtte Rebekka ute i marken.
Og la meg dele noe annet med dere som Herren åpnet opp for meg denne
uken.
Du sier: Hvorfor et ROP, en RØST og deretter en BASUN? Så hva er viktig
med hensyn til tidspunktet for alt dette? Vel, vi vet at Kristi Parousia bringer
frem alle tre, ikke sant? "Herren kommer ned med et Rop, en Røst og en
Basun. Ikke sant? Og i sin tale, "Bortrykkelsen", her forteller broder
Branham oss hva alle disse tre er.
65-1204 Bortrykkelsen 128. Ordet, Bortrykkelse, er ikke engang brukt i
Bibelen i det hele tatt. Vi bare satte det ordet der. Bibelen sier: “Tatt opp; å
bli tatt opp.” Vi leser her i 1. Tessalonikerbrev, det er rekkefølgen på
denne store Bortrykkelsen som vil finne sted i de siste dager. Hør på dette
her. Vi skal begynne med det 13. verset. …1Tes 4:13 Men jeg vil ikke at
dere skal være uvitende, brødre, om dem som har sovnet inn, så dere ikke
sørger som de andre som ikke har noe håp. For dersom vi tror at Jesus
døde og stod opp igjen, så skal Gud, gjennom Jesus, føre dem som er
sovnet inn, sammen med Ham. For dette sier vi til dere med et Herrens ord,
at vi som lever og blir igjen til Herrens nærvær, skal på ingen måte komme i
forveien for (Det ordet betyr å “hindre.”) dem som er innsovnet.
Lytt nå nøye nå. For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst
og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal
stå opp først.
129. Nå ønsker jeg at dere skal legge merke til en stor ting som skjer her
nå. Gå ikke glipp av dette. Skjønner? Legg nå merke til. Ordet sier her, i 1.
Tessalonikerbrev, at det er tre ting. Legg merke til. Fra det 13. til det 16.

verset, det er tre ting som må skje før Herren Selv kommer til syne.
Raskt nå, så vi kan avslutte. Skjønner? Det første som skjer … Legg merke
til det: Et rop, en røst og en basun. La oss lese Det nå og se om det er
riktig. Skjønner? For Herren Selv (16. vers) skal med et rop, med en
overengels røst og med Guds basun ...
65-1204 Bortrykkelsen 140. Han bestemte at disse tingene skulle skje, og
Han må sende Dette.
141. Det første som kommer, når Han begynner å komme ned fra
Himmelen, det er et rop. Hva er det? Det er et Budskap, for å få folket
sammen. Et Budskap kommer frem, først. Nå, lampe-trimmings tid, “Stå
opp og sett lampene deres i stand.” Hvilken vakt var det? Den syvende,
ikke den sjette. Den syvende. “Se, Brudgommen kommer. Stå opp og sett
lampene deres i stand.” Og de gjorde det. Noen av dem fant ut at de ikke
engang hadde Olje på lampen sin. Skjønner? Men det er lampe-trimmings
tid. Det er Malakias 4. tid. Hva Han lovet … Er Lukas 17. Det er—det er
Jes- … Alle disse profetiene så Det kan bli fullkomment satt i orden i denne
tid, i Skriften, vi ser det levende rett der. Det er ingen …
65-1204 Bortrykkelsen 152. Det neste er hva? Var en røst … Et rop; en
røst; en basun.
153. Nå, det tredje, er en basun. Som, alltid, ved basunfesten, kaller
folket sammen til et festmåltid. Og det vil bli Brudens Måltid, Lammets
Måltid med Bruden, i himmelen. Ser dere?
154. Det første som kommer frem er Hans Budskap, som kaller Bruden
sammen. Det neste er en oppstandelse av den sovende Bruden; de
som døde, tilbake i de andre tidsalderne, de blir tatt opp sammen. Og
basunen, Festmåltidet i himlene, i himmelen. Ja, det er det som skjer,
venner.
155. Vi er rett der, rede nå. Den eneste tingen, Menigheten som kommer
ut, må ligge foran Sønnen, for å modnes. Den store skurtreskeren vil
komme, etter en stund. Hvetestilkene vil bli brent, men kornet vil bli
samlet inn på Dets kornloft. Skjønner?
Her er hva jeg ønsker å få over til deg. Han sier at ugresset vil bli brent, og
folk tror at det taler om ildsjøen. Den tredje tingen er basunen, ikke sant?
Og de første to tingene er bare for hedningebruden, ropet og
oppstandelses-røsten. Og husk at disse første to tingene, ropet og
oppstandelses-røsten, der er en tid for begge disse. Parousia er Guds
nærvær. Og Paulus lister opp tre ting som Gud gjør under Sitt Parousia.
Ropet, eller Budskapet, det startet rundt 1933, og varer frem til
oppstandelsen begynner, som er Røsten. Så la oss si, 85 år eller der

omkring, fra 1933 og frem til nå. Da er Røsten en kortere periode på
kanskje 40 dager, eller 6 uker, noe som vil være omkring 42 dager.
40 dager hvis den siste uken er et par dager kortere. Men det tredje er
Basunen. Og den gjør en ting for hedningebruden, men samtidig fører den
til at noe skjer, som vil påvirke hele verden og jødene.
Husk at Åpenbaringen 10:1-7 er en todelt hendelse. Først er det en
nedstigning hvor Gud har en åpnet bok som åpenbarer alle
hemmelighetene i ROPET, eller i Budskapet. Og deretter, den andre
halvdelen er en oppstandelsestjeneste, før Basunen finner sted, ved tiden
for erklæringen om at "Tiden skal ikke lenger bli utsatt". Basunen og
erklæringen om ingen flere utsettelser, kommer samtidig. Basunen
(erklæringen om ingen flere utsettelser) er det som tar hedningebruden
bort, men det vender også fokuset tilbake til jødene, og erklærer samtidig
krig. Broder Branham sa at basunen vil alltid erklære krig.
63-0318 Det 1. Segl 63 Legg merke til hva som skjer, idet vi går videre. Her
er planen i det. Det første som skjer, det er først en kunngjøring i
Himmelen. Hva skjer? Et Segl blir åpnet. Hva er det? Et mysterium blir
åpnet opp. Skjønner? Og når en hemmelighet blir åpnet opp, da lyder
en basun. Den erklærer krig. En plage faller, og en menighetstid starter
opp. Skjønner?
64 Hva er krigs-delen? Menighetens engel får tak i Guds mysterium, ennå
ikke fullstendig åpenbart. Men, når han gjør det, da får han tak i denne
Guds hemmelighet, og deretter går han ut til folket, etter at hemmeligheten
er blitt gitt til ham. Går ut til folket! Hva gjør han der ute? Han begynner å
forkynne ut det Budskapet. Og hva starter det? En krig, en åndelig
krig.
65 Og deretter tar Gud Sin budbærer, sammen med de Utvalgte for
den tidsalderen, og legger dem bort, i søvn. Og så slipper Han en plage
over de som forkastet Det; en midlertidig dom.66 Og så etter at det er
over, så går det videre, og de denominerer seg, og innfører
denominasjoner, og begynner med den mannens verk, som fra Wesley og
resten av dem. Og så blir alt et sammensurium igjen.
67 Og så kommer et nytt mysterium frem. Hva skjedde så? En ny budbærer
ankommer jorden, for en menighetstid. Skjønner? Så, når han ankommer,
lyder trompeten. Han erklærer krig. Skjønner? Og hva skjer deretter? Til
slutt, så, blir han rykket bort. Og så når han blir lagt bort, faller en plage,
ødelegger dem. Åndelig død rammer menigheten, og hun er fortapt, den
gruppen. Deretter går Han videre til et nytt et. Åh, det er en mektig plan!

68 Inntil, det kommer til den siste engelen. Nå, han har ikke noe bestemt
mysterium. Men han samler opp alt det som er gått tapt i de andre
tidsalderne, alle Sannhetene som ikke var fullstendig åpenbart ennå,
ser dere, ettersom åpenbaringen kommer, så åpenbarer han de tingene i
sin tid. Hvis dere ønsker å lese det, der er det. Åpenbaringen 10:1-4, der
vil dere få tak i det. Ja vel. Skjønner?
Og med en oppbygging opp mot krig, det skulle fortelle oss at den siste
basunen, som vil være den siste krigen på jorden, vil lyde. Og det skulle
fortelle oss at før en eneste atomrakett flyr av sted, vil bruden bli fanget opp
til en bryllupsfest. Så når verden bekymrer seg for krigens basuner som
lyder ut, da skulle vi, Kristi brud, høre de samme basunene som en
erklæring til oss om at vi er straks klar til å bli tatt bort. Det samme Ordet
som gir liv, fordømmer også de som avviser det. Den samme solen som
smelter voksen, er den samme solen som herder leiren. Den samme solen
som gir liv til plantene, er den samme solen som tørker ut jorden og gjør
den klar for en brenning. Så den samme basunen som forkynner Liv for
oss, forkynner død for verden.
Men lytt nå, det taler om den store oppbrenningen av hele denne verden,
som apostelen Peter profeterte om i 2. Peter 3:10 Men Herrens dag skal
komme som en tyv om natten. Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og
elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle
menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp.
Og denne store oppbrenningen skal finne sted etter at denne profeten i
Malakias er kommet, og har gjenopprettet hjertene i Barn tilbake til de
apostoliske fedre. Og hjertet er den forståelsen som er i de innpodede
hedningebarna.
Malakias 4:1 For se, dagen kommer! Den brenner som en ovn. Da skal
alle overmodige og hver den som gjør ondt, være som halm, og dagen
som kommer skal sette dem i brann, sier Herren, hærskarenes Gud, så
den ikke levner dem rot eller gren.
Så det er det som kommer til å skje med verden. Og så vil vi vite hva som
setter dette i gang for denne store brenningen.
2 Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med
legedom under sine vinger. Og dere skal gå ut (bli løslatt, satt fri) og
springe (adopsjonstid) som kalver når de slipper ut fra fjøset.

3 Da skal dere tråkke ned de ugudelige. De skal være som aske under
fotsålene deres på den dag jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud.
Så Gud lover at selv denne store ødeleggelsen vil virke sammen til det
beste for de rettferdige.
4 Kom i hu Mose lov, min tjeners lov, den jeg gav ham på Horeb for hele
Israel, både lover og bud!
5 Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store
og forferdelige.
Så i vers 1 taler han om Herrens store og forferdelige dag, den eksplosive
oppbrenningen av denne jorden, og alt som er på den. I vers 2 forteller han
oss da at denne ødeleggelsen gjelder ikke er for alle. Det er disse som er
ordinert til å bli tatt ut før brannen faller. I vers 3 forteller han oss at denne
store ødeleggelsen og brenningen skjer for å gjøre jorden klar for Hans
utvalgte til å vende tilbake. Og aske vil alltid befrukte jorden med
nødvendige kalium og karbondioksid etter en nedbrenning, pluss nitrogen.
Og dette er viktige næringsstoffer for å gi vekst til nye planter. Så du kan se
at denne store nedbrenningen er for å gjøre jorden klar for de utvalgte til å
leve på den i tusenårsriket. Så du ser hvordan Gud, selv når Han straffer de
ugudelige, så er Hans øyne på Hans utvalgte, og Han gjør det for de
utvalgtes skyld.
6 Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte (forståelse) til
deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.
Så for å svare videre på spørsmålet, så lar broder Branham oss få vite i sin
tale: 61-0723E Spørsmål og Svar, Gud som blir misforstått 101. Og Gud
tar seg av Gog og Magog når de kommer ned der foran Israel. Og jeg tror
at det vil skje etter bortrykkelsen.
Spørsmål nummer 3 Johannes 1:51 Og Han sa til ham: «Sannelig,
sannelig sier Jeg dere: Fra nå av skal dere se himmelen åpnet og Guds
engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen.»
Spørsmål A) Hva mente Herren Jesus Kristus med det?
Spørsmål B) Har dette en forbindelse med Jakobs stige 1. Mosebok 28:12
Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til

himmelen. Og se, Guds engler steg opp og steg ned på den.
Svar nummer 3) Vi kan svare på begge spørsmålene angående dette
verset gjennom det som vår profet hadde å si om det. Jeg vet at mange har
gjetninger om det, og internett er fullt av gjetninger. Men i denne tiden
ønsker vi å være sikre, og vi vil sørge for at vi er forankret til SÅ SIER
HERREN. La meg derfor lese hva Guds stadfestede profet for denne tiden
sa. Og legg merke til den tittelen som er på hans tale, fra der hvor han gir
oss svaret på disse spørsmålene.
56-0404 Ufeilbarligheten I Guds Talte Ord 50. Se nå, se på Jesus. For å
identifisere Seg Selv som den Steinen som aldri ville gi slipp på et løfte,
denne steinen som ville forankre Guds folk, de som begjærer og som har
løftet, for evig og for alltid. Han sa: "Tror du fordi jeg fortalte deg disse
tingene? Du skal se større ting enn dette. Du skal se himmelen åpnet,
og Guds engler som stiger opp og ned over Guds Sønn, opp-og-ned
Jakobs stige." Fordi Han er Guds Anker. Amen. Og så lenge jeg er i
Kristus Jesus, er jeg forankret i Gud. Amen. Englene stiger opp og stiger
ned, går først opp, og så kommer de ned... De tar Budskapet, går opp og
bringer det tilbake. "Stiger opp og stiger ned over Menneskesønnen."
Hvorfor? Han var det forankringsstedet, der hvor Jakobs stige, hvor
den lovede sæden skulle være. Han var Guds evige lovede ætt. Han var
denne sikre Steinen, den fullkomne grunnvoll som Guds sannhet
skulle være forankret i. Og alle djevler i helvete og alt annet, kunne aldri
bevege den. Gud hadde forankret den for alltid. "Du vil se Guds engler
stige opp og ned over Menneskesønnen." Amen.
Jeg tenker at det er godt nok for meg, og jeg har ingenting å tilføye. Og
hans svar har også besvart begge spørsmålene her. Ja, det refererer
tilbake til Jacobs stige. Og den stigen av lys var den veien oppover som
Jakob så, ikke sant? Og hvem er "veien, sannheten og Livets lys"?
Jesus Kristus.
Johannes 14:6 Jesus sier til ham: «Jeg er veien, sannheten og livet.
Ingen kommer til Faderen uten gjennom Meg.
Johannes 8:12 Da talte Jesus på nytt til dem og sa: «Jeg er verdens lys.
Den som følger etter Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»
Johannes 1:4 I Ham var liv, og livet var menneskenes lys.

Salme 36:9 For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys.
Spørsmål nummer 4) Jeg så ulike dokumentarfilmer som talte om krypdyr,
en menneskelig slag art, men som, ifølge disse dokumentarfilmene, er
nedstammet fra et krypdyr. Så spørsmålet mitt er følgende: Er disse
karakterene den fysiske etterkommeren av Kain, slangens fysiske sæd?
Svar nummer 4) Nei, det er de ikke. Slangens sæd er en hybrid mellom et
menneske og et dyr. Disse er, etter hva de hevder, kommet fra et krypdyr.
De kunne være demoniske ånder, men ikke slangen sæd, slik vi kjenner det
fra Skriften.
Broder Branham lærte oss at slangen ikke var et krypdyr.
64-0802 Det Fremtidige Hjem 323. Ser dere, gjennom en seksuell
omgang her, hadde brakt frem fra satan, slangen, som ikke var et
krypdyr. Han hadde ben, frem til leggene hans gikk av ham. Han var
den listigste, det eneste dyret som kunne samordne seg med kvinnen.
324 Et dyrs sæd vil ikke gjøre det nå, og ingenting annet. De har prøvd. Det
vil ikke fungere. Se, sædens liv ut av et hanndyr vil ikke gå inn i en kvinne.
Det vil ikke gjøre det.
325 Men det var den nærmeste tingen.
58-0928E Slangens Sæd 145. Legg merke til det nå. Her er hva som
skjedde. Jeg tror, og kan støtte det gjennom Bibelen, at det er slangen som
gjorde det. Slangen er den fraværende personen mellom sjimpansen
og mennesket, fordi, hør nå, legg merke til dette nå, den slangen var ikke
et krypdyr. Han var den listigste av alle dyrene på marken. Nå, jeg gikk
overalt og fikk tak i ordbøker i dag, for å slå opp dette ordet, hva ordet
"listig" betydde. Det betyr: "Å være smart, å være listig." Og den beste
tolkningen av det hebraiske "m-a-h-a- h, mahah", det betyr: "Å ha en sann
kunnskap om livets prinsipper."
60-1113 Fordømmelse Ved Representasjon 98. Nå, angående denne
hybridiseringen (krysning av to raser eller arter). Eva var
hybridiseringens mor. Hun brakte en hybrid sæd inn i menneskerasen.
Du vet, etter at hun hadde gjort denne onde tingen og ... (Jeg vet at dette er
på lydbånd, så vi skal gjøre det barnevennlig for dem, hvis vi ønsker det.)
Men da hun hadde denne affæren med slangen, som ikke var en slange,
ikke et krypdyr ... Bibelen sa at han var den listigste av alle dyrene på

marken. Vitenskapen prøver nå å finne knokler av en skapning mellom en
ape og et menneske. og de anvender det på den fargede rasen, og så
videre slik som det. De er så uvitende som de kan bli. Slangen var en
mann. Blodet av an dyr vil ikke blande seg med blodet til et menneske. Nei,
sir. Men denne arten var så nær inntil der, så han kunne blande seg.
Og Satan visste det, en stor gigant av en kar.
61-0216 Guds Segl 18. Nå, vi finner ut at den første merkingen av et
menneske, startet i 1. Mosebok, 1. Mosebok 4:15. Gud merket Kain.
Det var der hvor dyrets merke for aller første gang ble satt på, ble satt
på Kain; Han er begynnelsen på det. Nå sier du: "Kain har dyrets
merke?" Ja vel, la oss se på det. Nå, han sa: "Din ætt skal knuse slangens
hode, og hans hode skal knuse din hæl." Se på slektslinjen til Kain.
Kains etterkommere, de ble vitenskapsmann, smarte menn, store
menn, nedover slik. Men Set sin ætt, hans etterkommere nedover, de
ble jordbruksarbeidere, sauegjetere og bønder. Så du skjønner at det er
... Nå, se, Bibelen sa: "Jeg vil sette fiendskap (Gud gjorde det) mellom din
sæd og slangens sæd." Nå, forkynnerbrødre, bare vær stille et øyeblikk.
Jeg vet at de alltid har en ivrig overvåkning av meg angående dette. Men
Bibelen sa at slangen hadde en sæd. Det avgjør det. Slangens sæd, la
det være slik som du ønsker å forstå det, vi vil avholde oss fra det. Og jeg
har mine egne tanker om det. Men de ... Uansett hva de vil, Bibelen sa i
1. Mosebok 1, i begynnelsen av 1. Mosebok, at slangen hadde en sæd.
Og husk nå at slangen ikke var en slange til å begynne med, ikke et
krypdyr. Han var det nærmeste dyret til et menneske. Vitenskapen har
prøvd i tusenvis av år å finne den manglende forbindelsen mellom et
menneske og et dyr. Det nærmeste de kan komme, er en sjimpanse. Men
de kan ikke komme videre fra sjimpansen til mennesket. Hvorfor?
Det var en slange. Nå, hvis du legger merke til det, i 1. Mosebok 3:1:
"Dyret - slangen var den listigste av alle dyr på marken. Et dyr, ikke et
krypdyr. Han var mer som en mann. Han så ut som en mann. Han var
den manglende forbindelsen mellom der, for det er den eneste
løsningen. Sæden til et menneske vil ikke falle sammen med et dyrs sæd.
Men denne karen var den eneste som djevelen kunne bruke, fordi det var
nøyaktig mellom et menneske og et dyr. Og slektsforskningene ...
64-0823M Spørsmål Og Svar 108. Se, de var, de var kanaanitter, disse
gigantene; og de var sønner av Kain, som var sønn av slangen. Og
slangen var en gigantisk mann, et stort monster av en slags fyr, ikke
et krypdyr i det hele tatt, vakker. Han var den listigste av alle dyrene

på marken. Og han var den eneste ... Se nå, genene fra et dyr, inn i en
kvinne, det vil ikke forplante seg i det hele tatt. De har prøvd det om og om
igjen. Det er sterilt til kvinnens sæd. Og nå, de finner den ikke. De tar en
sjimpanse, det er det nærmeste de kan finne til et menneske, gorillaen, eller
noen av disse som var nær opp til mennesket. Når Gud, i sin store
evolusjon, begynner å skape fisk; og så skapte Han fugler; Og så skapte
Han andre ting, dyr, og de fortsatte å komme opp, til det kom ut til en
sjimpanse, og til en ape, og videre ned til en gorilla, og deretter inn i
formen til slangen, og deretter fra slangen til et menneske.
Problemet ligger i ordet, slange. Det hebraiske ordet er Nachash som
betyr: Å hvese som en slange, en hvisker, en som er fortryllende.
Men Bibelen er veldig tydelig på at det ikke var et krypdyr, men det var det
listigste dyret på marken, det nærmeste opp til mennesket. Goliat og hans
brødre var kanaanitter (Kains slektslinje), og alle var giganter, slik som kong
OG av Basan.
Josva 12:4 Likeså inntok Israel det land som tilhørte Og, kongen i Basan,
en av dem som var tilbake av refa'ittene. Han bodde i Asterot og Edre'i,
5. Mosebok 3:11 Og, kongen i Basan, var den siste som var tilbake av
refa'ittene. Som alle vet, står hans seng i ammonittbyen Rabba. Den er av
jern, og den er ni alen (cubit) lang og fire alen bred, en alen regnet etter
lengden av en manns underarm.
En alen er 17.49 tommer (ca. 44 cm), så 9 alen ville være 157.41 tommer,
eller 13 fot 2 tommer. (omtrent 3 meter)
Så derfor, da Gud sendte de 10 spionene for å utspionere landet, kom 8 av
de 10 tilbake, og sa at vi ikke kan ta landet, det er giganter i landet som får
oss til å se ut som gresshopper.
4. Mosebok 13:25 Da førti dager var til ende, vendte de tilbake etter å ha
utspeidet landet.
26 De gikk av sted og fant Moses og Aron og hele Israels barns menighet i
ørkenen Paran, i Kades. Og de gav dem og hele menigheten beskjed om
hva de hadde sett, og viste dem landets frukt.
27 De fortalte ham og sa: Vi kom til det landet du sendte oss til. Det flyter
virkelig med melk og honning, og her er dets frukt.

28 Men folket som bor i landet, er sterkt. Byene er som festninger og meget
store. Der så vi også Anaks barn.
29 Amalekittene bor i sydlandet. Hetittene og jebusittene og amorittene bor
i fjellbygdene. Kana'aneerne bor ute ved havet og langsmed Jordan.
30 Kaleb bad folket være stille og ikke sette seg opp mot Moses. Han sa: Vi
vil dra opp og ta landet i eie! Vi skal nok få det i vår makt.
31 Men da sa de menn som hadde vært med ham dit opp: Vi makter ikke å
dra opp mot dette folket, for det er sterkere enn vi.
32 Og de talte ille blant Israels barn om det landet de hadde utspeidet, og
sa: Det landet vi drog igjennom for å utspeide, er et land som fortærer sine
innbyggere*. Alle vi så der, var høyvokste folk.
33 Der så vi kjempene, Anaks barn av kjempeætten. Mot dem var vi i
våre egne øyne som gresshopper, og det syntes også de at vi var.
Men vi finner David, i Salmene, som beskriver hvordan Gud sendte inn
Sine barn, israelittene, og de beseiret gigantene. Salme 135:5 Jeg vet at
Herren er stor, vår Herre er større enn alle guder.
6 Herren gjør alt det han vil, i himmelen og på jorden, i havet og i alle dyp.
7 Han lar regnskyer stige opp fra jordens ende, han sender lyn med regnet,
han fører vind ut av sine forrådshus.
8 Han slo de førstefødte i Egypt, både mennesker og fe.
9 Han sendte tegn og under midt i deg, Egypt, mot Farao og mot alle hans
tjenere.
10 Han slo mange hedningefolk og drepte mektige konger,
11 Sihon, amorittenes konge, og Og, Basans konge, og alle Kana'ans
kongeriker,
12 og han gav deres land til arv, han gav det som arv til Israel, sitt folk.
13 Herre, ditt navn blir til evig tid. Herre, ditt minne blir fra slekt til slekt.
Spørsmål nummer 5) Esekiel 37:3 Han sa til meg: Menneskesønn! Skal
disse ben bli levende? Jeg svarte: Herre Herre, du vet det!
4 Da sa han til meg: Profetér om disse ben og si til dem: Dere tørre ben,
hør Herrens ord!
Hva er meningen med dette skriftstedet?
Svar nummer 5) Igjen vil jeg gå til Budskapet til Guds stadfestede profet
for vårt svar. Jeg tror visjonen gjelder en profeti om oppstandelsen i

endetiden, slik broder Branham forklarer det i de følgende sitater.
63-0728 Kristus Er Hemmeligheten 597 Åh, hvor jeg ønsker jeg hadde tid
til å gå tilbake til Esekiel, og trekke ut de tørre ben og vise dere! Han sa:
"Kan disse ben leve igjen?" Han sa: "Profetér." Hvordan kan en profeti
komme? Bare gjennom profeten. Det er Herrens Ord. "Dere tørre ben,
hør Herrens ord. "Og sener og hud kommer over dem. Og de reiste
seg opp, En mektig hær, Og de begynner å marsjere mot Sion. Ære
være Gud. Det er Ham. Det er Ham - seieren. Herrens forløste skal
vende tilbake og komme til Sion med frydesang. På hele hans hellige
fjell, ingenting skal skade eller ødelegge. Han beviser sitt oppstandne
Liv da, når Han stadfester seg selv.
62-0422 Restaurering Av Brudetreet 509. Fire mordere tok Det. Fire
budbærere ødela Det. Fire dødens budbærere tok Det bort i dogmer.
Fire rettferdighetens budbærere gjenoppretter Henne tilbake igjen.
510 “Profetér, menneskesønn. Kan disse ben leve?” Skulle ønske vi
hadde tid. Jeg har skrevet det ned her, men jeg må hoppe over det.
“Profetér. Kan disse ben leve?” Hva er de fire stadiene av Menigheten
som kommer fram? Hva er de fire stadiene til Esekiels tørre ben som
kommer fram? Men Livet bare kom, ikke da sener og hud var kommet
på dem, men da vinden blåste på dem. Det var da den fjerde Livets
Budbærer kom fram.
511 “Jeg vil gjenopprette, sier Herren.” Halleluja! Glory! Priset være Gud.
496 Kveldslyset, nøyaktig i henhold til profetien. Kveldslyset kom ut for å
gjenopprette hva? For å gjenopprette det som insektene hadde spist
opp.
497 Det begynte å vokse, og hva gjorde det så? Det denominerte seg, så
Gud skar dem bort, bandt dem sammen, lot dem ligge, lot dem bare
fortsette med å organisere seg. Deretter kom den neste fram; Han bandt
dem sammen, la dem til side. Treet fortsatte videre. Deretter bandt Han
dem sammen, la dem til side, sa: “Nå, en av disse dager vil de bli brent.”
Bind dem sammen i organisasjonen deres.
498 Men hva så? Helt i toppen av Treet modnes frukten først, det er
riktig, helt på toppen av Treet. Så det er toppen av Treet, her som ser
Kveldslyset.
499 Nå, Noah hadde tre rom i arken sin. Ett rom var for krypende ting.
Skjønner? Det andre rommet var for fuglene. Men det øverste rommet

var der lyset var. Lyset som skinte først, kom ikke på første etasje,
andre etasje, men på øverste etasje.
500 Treet bærer ikke sin frukt nederst, den andre, på den måten. Alt
sammen ble beskåret bort i organisasjonen.
501 Men det er i toppdelen, hvor: “Jeg vil gjenopprette, sier Herren. Jeg
vil sende fram Kveldslyset. Det vil bringe tilbake, bringe tilbake Ordet,
manifestere Det. Jeg vil gjenopprette alt som Jeg lovet. Alt som Jeg
lovet, Den samme Hellige Ånd vil bringe, bære de samme tegn. Jeg vil ha
en påske, en oppstandelse for Bruden, akkurat det samme Jeg hadde
for Brudgommen.” Skjønner? Kveldslysene kom ut for å skinne,
samme som på morgenen, samme tegn, samme ting. Det samme Lyset
vil frembringe den samme frukt som de hadde der, hvis Det skinner på
det samme Treet. Amen. Beviser at Hans Ord nå er oppfylt: “Jeg vil
gjenopprette, sier Herren.”
502 Hør godt etter nå. Nå, det var … Hør etter. Ikke gå glipp av Dette nå.
Det var fire dødens budbærere.
503 Eller, vil dere heller at vi bare avslutter? Vil dere heller at vi bare går
tidlig?
504 Hør virkelig godt etter nå. Hør her. Det var fire. Fire dødens
budbærere som drepte det Treet. Ikke sant? Hva var det?
1) Den tyggende gresshoppen,
2) den store gresshoppen,
3) gresshoppelarven,
4) den fortærende gresshoppen.
Er det riktig? [“Amen.”] Fire budbærere av romerske djevler, dogmer,
drepte det Treet. En tok Dets frukt; en tok Dets bark … eller tok Dets
blader; en tok Livet. Er det riktig? Fire dogme-budbærere drepte Treet,
alt bortsett fra røttene.
505 Og hvis fire dødens budbærere drepte Treet, da vil fire Livets
budbærere gjenopprette Treet.
505 Forstår dere det? Amen. For Gud sa: “Jeg vil gjenopprette Det.” Han vil
gjenopprette Det. Hvordan? Siden fire dødens budbærere drepte Det, så vil
fire Livets budbærere gjenopprette Det. Hva var den første? Martin Luther,
rettferdiggjørelse.
505 Hva var den andre? John Wesley, ved helliggjørelse. Hva var det
tredje? Pinsevekkelsen, med restaurasjonen av gavene, Den Hellige Ånd,
dåpen i Den Hellige Ånd. Hva var det fjerde? Ordet. Hva? Ordet.

505 Det var fire store profeter.
506 Den ene, Martin Luther, han begynte å lyse med et Lys. Det var et lite
Lys, med bare bitte liten styrke av rettferdiggjørelse. Videre kom Wesley,
sterkere, helliggjørelse.
507 Etter Wesley kom noe sterkere enn ham, pinsevekkelsen, dåpen i
Den Hellige Ånd, i en annen stor profet. Skjønner?
508 Men i de siste dager, i Malakias 4, skal Elias komme med selve
Ordet. “Herrens Ord kom til profeten.” I kveldslyset, som skal komme
fram for å gjenopprette og bringe tilbake. Hva da? “Vende barnas
hjerter tilbake til fedrenes Tro.” Det fjerde Lyset!
511 Det fjerde Lyset skal komme, som vil bringe fram de samme
tegnene. Følg med. Rettferdiggjørelse brakte tilbake margen.
Helliggjørelse brakte tilbake barken, læren om hellighet.
512 Hva brakte tilbake bladene? Pinsevekkelsen. Hva er det?
Pinsevekkelse, blader, klapper i hendene, glede, fryd og pinsefest.
513 Hva? Det fjerde var Ordet, Selv. Ordet gjort kjød, fruktene av beviset
på oppstandelsens tegn, at Kristus endelig har, etter at rettferdiggjørelse
har blitt plantet, helliggjørelse har blitt plantet, dåpen i Den Hellige Ånd.
Organisasjonene døde ut. Og Kristus har igjen satt Seg Selv i sentrum
som toppen av pyramiden.
Åh, mine brødre, dette er veldig gode spørsmål. Og Gud har gitt oss veldig
gode svar. Jeg fryder meg inni meg.
Spørsmål nummer 6) Broder Branham sa til Billy Paul, at han ikke ville
være gammel, når haiene ville svømme over Los Angeles. Er dette relatert
til tiden for oppstandelsen, fordi broder Billy Paul er i dag over 80 år
gammel?
Er det sammenfallende med det store jordskjelvet i California, som også vil
bringe frem en oppstandelse av de sovende hellige? Vil det skje når Han
kommer, når den syvende engelen er på jorden ved det komme?
Svar nummer 6) Jeg tror av hele mitt hjerte at broder Billy Paul vil være
ung igjen før Herrens komme, fordi jeg så ham i teltet, i en drøm (et
nattsyn). Og vi var i det teltet, og han sto ved siden av meg, bare 2 til 3 fot
unna, og han var ung igjen, mørkhåret, ikke tynt hår som i dag, han var ikke
lenger overvektig. Og han så ung ut, men mye mer moden enn han så ut på
bildene fra tenårene sammen med sin far. Og han holdt opp hendene for å

få folkets oppmerksomhet, og han sa: "Pappa har kommet, og han vil
komme inn gjennom den døren der borte." Og han pekte på en enkel dør
på siden av teltet. Og så sa han: "La oss forberede oss til møtet om to
timer. Og vi var i et veldig stort telt som var delt opp i to halvdeler. Den ene
halvdelen var for folket til å sitte, mellom møtene, og ta forfriskninger. Og
den andre var som en menighetssal, med stolrader og en prekestol i den
andre enden. Jeg så det, og det var like virkelig for meg som det er å sitte
foran dere akkurat nå.
Jeg tror at California vil være det store jordskjelvet som vil signalisere
oppstandelsen, som begynner slik det gjorde i Matteus 25:50-53. Og husk
alltid dette: "Gud forandrer Seg ikke." Så det som skjedde i Alfa, må bli
gjentatt i Omega.
Matteus 27:50 Og Jesus ropte igjen med høy røst (Legg merke til at vi
allerede har påpekt at den Høye Røsten betyr en oppstandelse), og
oppgav ånden.
51 Og se, forhenget i templet revnet i to fra øverst til nederst. Og jorden
skalv, og fjellene revnet,
52 og gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var døde, fikk
sine legemer oppreist.
53 Og de kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, og de gikk inn i
Den hellige stad og viste seg for mange.
Spørsmål nummer 7) Livets tre i 1. Mosebok, er det Kristus, mannen,
Guds Sønn, eller Gud Selv?
Og treet til kunnskap om godt og ondt, er det Satan, den gamle slangen,
eller Eva? For hvorfor sa broder Branham at kvinnen er et frukttre ...?
Svar nummer 7) Treet til kunnskap om godt og ondt, var kvinnen, og
Livets Tre er Kristus.
53-1110 Jeg Vil Gjenopprette 11 Nå, jeg tror at engelen voktet Livets Tre.
Og dette Livets Tre var selvfølgelig Kristus. Dødens tre var kvinnen.
Gjennom en fødsel ved en kvinne, da dør vi alle sammen. Gjennom en
fødsel ved Kristus, da lever vi alle sammen. Det er så enkelt som det.
Men det var denne ... Nå, jeg har mine tanker om hva synd var, og hva den
første synden var. Og hvis jeg forteller det til deg, da er du uenig med meg.
Så jeg vil bare holde det for meg selv.

65-0221M Ekteskap Og Skilsmisse 213. Nå, vi finner ut hva som
forårsaket død. Død er forårsaket av kvinnens synd, kom gjennom
kvinnen, og ikke mannen. Ved hennes livsførsel, og ved henne, kommer
all død. Hennes måte å gi liv på, er død. Hvor mange vet det? Job 14,
hvis dere ønsker å skrive ned Skriftstedet.
214 Jeg har, hvis dere tviler på dette, har jeg Skriftsteder nedskrevet for
hver minste del av dette.
215 Hvis dere ønsker å lese Job 14 der, står det: “Et menneske, født av
en kvinne, lever en kort tid og mettes med uro.” Er det riktig? “Som en
blomst skyter han opp og visner, han flykter som skyggen og blir ikke
stående”, og så videre. Skjønner? Ethvert menneske som er født av en
kvinne, er født til å dø så snart det kommer.
216 Men når han er født inn i Guds skapelse, da kan han ikke dø; han
er fra det andre Treet som var der i Edens hage, Kristus. Evig Liv kom
ved det Treet.
217 “Åh”, sier du, “var hun et tre?” Ja visst. “Vel, Han sa: ‘Du skal ikke
ete av dette treet’. Gud sa det, i 1. Mosebok der tilbake: ‘Du skal ikke ete
av dette treet.’”
218 Vel, kvinnen er et tre. Hun er et frukttre. Du er din mors frukt.
Morslivets frukt, er deg. Det er riktig. Og så, den frukten fra Livets Tre,
som var i Edens hage, er Kristus. Gjennom kvinnen kom død;
gjennom Mannen i den originale skapelsen, kom Liv. Å være født av
en kvinne, er død; å være født av Kristus, er Liv. Skjønner dere tanken?
64-0308 Tegnet 131. Men, åh, broder, når det Tegnet en gang er blitt
plassert i ditt hjerte, og du vet at det er Jesu Kristi oppstandelse i deg, da
skjer det noe. Det er ikke noen ting som vil få deg til å gå tilbake. Du vet
hvor du hører hjemme. Full lydighet mot hele Guds Ord gir deg rett til
Tegnet, og ingenting annet. "Velsignet er den som gjør alle Hans bud,
så han kan ha rett til Livets Tre." Når vi ber, da må vi ha Tegnet til å
presentere sammen med våre bønner. Ikke unnlat å ha det. Når du ber, må
du ha Tegnet til å bli holdt over din bønn. Hvis du ikke har det, da ber du til
Tegnet kommer, fordi ellers er du ikke blitt lovet å motta det. Du må ha
dette Tegnet først. Det er den betalte prisen, din tro til å tro det.
64-0206B Paradoks P:30 Men vi kan alle vite at Kristus er dette Livets
Tre. For en dag, der ved jubelåret, hvor de drakk og frydet seg, da sa Jesus
om dette Vannet, Han sa at Han var denne Klippen som var der i ørkenen.
De sa: "Våre fedre spiste manna i ørkenen." Og Han sa: "Og de er alle
døde. Men Jeg er Livets Brød (Amen.), dette Livets Tre som kom ned

fra Gud fra himmelen. Den som spiser dette Brødet, skal aldri dø." Det
er Livets Brød.
Spørsmål nummer 8) 58-0928E Slangens Sæd 10 Vi gikk tilbake til
5. Mosebok, og viste at et barn født utenom ekteskapet, en løsunge, kunne
ikke engang komme inn i Herrens forsamling på fjorten generasjoner. Det
var under loven. Og Kristus kom for å forsterke loven. Hvor mye mer er
det nå?
Spørsmål og svar COD 64-0823E 187. Men nå, i Det Gamle Testamente,
da en baby ble født som et bastardbarn, kunne den ikke engang komme
inn i Herrens forsamling i ti generasjoner, over fire hundre år, så ille var den
forbannelsen. Bare tenk på det. En uskyldig baby, dens tipp, tipp, tipp, tipp,
tipp, tipp, tipp, tipp oldebarn, bare tenk på det, babyens tipp, tipp, tipp,
(ti tipper) oldebarn kunne ikke engang komme inn i Guds forsamling. Det
stemmer. Men du skjønner, det var ingenting der sterkt nok til å tilgi den
synden. Blod i Det Gamle Testamente tilga ikke synder. Det dekket
over synder. Men Jesu Kristi blod skiller seg ut fra det. Det er annerledes
nå. Når Jesu Kristi Blod kommer inn, det er annerledes.
Hvordan kan disse to sitatene passe sammen?
Svar nummer 8) Hvordan kan disse to sitatene passe sammen? Perfekt,
de passer perfekt sammen, fordi han forteller oss i det 2. sitatet at nå har vi
et blod som kan ta bort synden, akkurat som et blekemiddel, og bringe den
tilbake til sin opprinnelse. Tilbake til Satan, hvorfra den kom fra. Det er hele
forskjellen mellom en tilgitt synd og en forlatt synd. Det å tilgi synd, du
gjorde det, og der er en kunnskap om at du gjorde det, men du er tilgitt for
det. Men det vil alltid bli husket. Men å få sin synd forlatt, det betyr at du
kommer til et punkt hvor det ikke lenger finnes noe mer begjær etter å
synde.
65-0418M Det Er Solens Oppgang 168. “Hvis dere tilgir noen deres
synder, er de tilgitt. Hvis dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.”
169 Vel, Den katolske kirken plukket det opp og overfører det til sine
prester, men det er kjødelig.
170 Følg med, det var det åndelige, åpenbarte Ordet som gjorde det!
Johannes 20:22 Da Han hadde sagt dette, åndet Han på dem og sa til
dem: «Ta imot Den Hellige Ånd!

23 Hvis dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Hvis dere fastholder
syndene for noen, er de fastholdt.»
Legg merke til at vi kan bare finne dette i Johannesevangeliet. Og så
forteller han oss hva dette betyr, i Johannes sitt brev.
1. Johannes 3:9 Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, (han tar
ikke noe initiativ til synd) for Hans (Guds) sæd blir i ham. Og han kan ikke
synde, for han er født av Gud.
Og hva er synd? Det er vantro. Og hvis du er født av Guds Ånd, da tar du
ikke noe initiativ til vantro, du kan ikke. Du kan falle her og der, men likevel,
Salme 37:23 Herren gjør en manns gang stø, og han har velbehag i hans
vei.
24 Når han snubler, faller han ikke til jorden, for Herren støtter ham med sin
hånd.
Spørsmål nummer 9) Hva tenker du om disse sitatene, som ser ut til å
støtte en Jesus-alene tro: 63-0318 Det 1. Segl 15. Jeg trodde tidligere, for
mange år siden, at kanskje Gud var sint på meg, men Kristus elsket meg.
Oppdaget etter hvert, at det er den samme Personen, ser dere. Og
Kristus er selve Guds hjerte.
Menighetstidsboken 20-3 CPT.1 Jesus sa: «Jeg kom fra Gud, og Jeg går
tilbake til Gud.» Johannes 16,27-28. Det er nøyaktig hva som skjedde.
Han forsvant fra jorden gjennom Sin død, begravelse, oppstandelse
og himmelfart. Så møtte Paulus Ham på veien til Damaskus, og Han
talte til Paulus og sa: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du Meg?» Paulus sa:
«Hvem er Du, Herre?» Han sa: «Jeg er Jesus.»
Han var en Ildstøtte, et blendende lys. Han hadde gått tilbake, nøyaktig slik
Han sa Han ville gjøre. Tilbake til den samme formen Han var i før Han tok
på Seg et tabernakel av kjøtt.
55-1007 Beslutningskraft P: 70 Den samme Gud ble hengt opp der tilbake
på Golgatas kors, og døde: "Han ble såret for våre overtredelser og ved
Hans sår ble vi helbredet.
Svar nummer 9) For å forstå disse sitatene, og mange flere, da må du
forstå disse fakta om Guddommen, slik som broder Branham lærte dem. La

meg bare dele noen av dem.
63-1222 Guds gaver finner alltid sin plass 93 Mannen, legemet var ikke
Guddommen, men Guddommen var i legemet.
64-0617 Den Identifiserte Kristus I Alle Tidsaldre 36 Nå, legg merke til
nå, Gud ... Jesus sa at de som Ordet kom til, ble kalt guder. Det var
profeter. Ikke mannen, ham selv, var Gud, ikke noe mer enn at Jesu
Kristi legeme var Gud. Han var en mann, og Gud var tildekket bak
Ham.
62-1104M Blasfemiske Navn 240. Nå, de så på den lille kroppen som ble
født av Maria. Skjønner?
Det var ikke Gud; det var Guds Sønn, men Gud var inni det legemet.
Det var Gud ..."
60-1204 Åpenbaringen av Jesus Kristus 202. Han var det sanne og
trofaste vitne til Guds Evige Ord. Han var Ordet, var Guds Ord. Og, å være
Ordet, var Han en Profet. For Guds Ord strømmet gjennom Ham. Han
kunne bare si Det. “Jeg kan ikke gjøre noe av Meg Selv, men det som
Faderen viser Meg å gjøre. Det er ikke Meg som gjør gjerningene. Men
Faderen som bor i Meg, Han gjør gjerningene. Jeg og Min Fader er ett.
Min Fader er i Meg,” sa Jesus, Mennesket, tabernakelet.
57-1211 Mine Herrer, Vi Ville Se Jesus 21. Nå, Jesus ble født for en
hensikt, det var for Gud til å manifestere Seg Selv gjennom dette
legemet. Gud var inni Kristus og forsonte verden med Seg Selv. Han
var et legeme som ble gjort fysisk, slik at menn og kvinner kunne se hva
Han tenkte, og Hans uttrykkelser til folket i Hans takknemlighet. Og Hans
holdning til hele menneskeheten, Han uttrykte det gjennom Kristus. Kristus
så ut til å være en dobbel personlighet. Han kunne tale noen ganger, og
de klødde seg i hodet. Og de forsto Ham ikke. Han kunne tale en ting, en
gang, så det ut som, og noe annet en annen gang. Hva som skjedde, var
at Jesus talte, og deretter talte Kristus. Jesus var mannen. Kristus var
den Gud som var i Ham. "Det er ikke jeg som gjør gjerningene. Min Far
som bor i meg, Han gjør gjerningene." Skjønner? Gud vil ikke dele sin
herlighet med noen.
Spørsmål nummer 10) I Kristus Er Guds Hemmelighet Åpenbart. I 130

Og du injiserer noe inn der, som ikke gjør Ham til "den samme i går, i dag
og for evig," broder Lee, hvor går du hen? Du har et forferdelig bilde der ...
En pastor på Internett brukte denne uttalelsen, og han sa at profeten
forkastet broder Vayles forståelse av Guddommen. Hva tenker du om dette
sitatet av profeten?
Svar nummer 10) Jeg vil si at den broderen må bli født på ny, fordi han
ikke har noen forståelse av Guds Ord, og den måten som Gud har arbeidet
på i denne siste tiden, og det forholdet som Guds profet hadde med broder
Lee Vayle.
I den talen virket det som om broder Branham hadde en samtale ansikt til
ansikt med broder Vayle, ettersom han nevner broder Vayle ved navn ikke
mindre enn 6 ganger, 5 ganger hvor han kaller ham broder Vayle, og 1
gang, broder Lee.
Disse menneskene som ønsker å finne feil, er beskrevet av broder
Branham som: En liksom-troende, som henger rundt Budskapet for å finne
feil.
58-0323 Jesus Kristus, Den Samme 22 Og hvis det er noe du mangler i
din forståelse, noe du ikke forstår, min kollega, broder Vayle her, er
tilgjengelig til enhver tid, for å forklare alt det som virker mystisk for dere
forkynnerbrødre, eller hvor du enn er, eller ethvert lek-medlem, hva som
helst. Hvis det er et spørsmål, hvis vi noen gang forkynner noe, eller gjør
noe, som ikke et løfte fra Gud i denne Bibelen, da har du rett til å komme til
oss og spørre oss som brødre. Og vi ber deg om å gjøre det. Vi ber dere
som våre brødre og søstre, om å komme til oss. Vi ønsker å være Kristi
tjenere. Det er det som vi representerer verden rundt.
Han sa vi og oss 7 ganger i ett avsnitt, og refererer til seg selv og til broder
Lee Vayle. Så brødre, vis meg, om dere kan, en annen person som William
Branham, en stadfestet Guds profet, sa det om. Vis meg en annen person
som han refererte til som Vi og oss når det gjelder å forkynne dette
Budskapet. Du klarer det ikke. Hvorfor, fordi det var én, og bare én, som
arbeidet i denne kapasiteten med Guds profet, og kunne ta det profeten sa,
tilbake til Skriftene, og ha det 100% rett. Jeg vil gjenta: Det var ingen annen
mann som forsto budskapet så godt som broder Lee Vayle. Jeg fikk endog
bekreftet det fra søster Meda selv, da jeg spurte henne flere uker før hun
døde. Jeg sa: "Søster Meda, jeg har hørt at broder Branham sa: "Det er

ingen som forsto meg og mitt budskap slik som broder Vayle." Har du
noen gang hørt broder Branham si det? Og hun sa: "Broder, etter ulykken
er ikke min hukommelse veldig god. Men det høres veldig mye ut som noe
Bill ville ha sagt om broder Vayle."
Fra broder Vayles tale: Det Talte Ord Er Den Originale Sæd nr. 20, 38-39,
2. August, 1993 Han sa: "Jeg har bevist alt dette ut i Skriftsted etter
Skriftsted." Og husk, han påberoper seg ikke sin stadfestelse, men han er
stadfestet. Hvis han ikke er det, er han ikke en profet. Han har bare
gjetninger. Hvem trenger hans gjetninger? Språket hans er vanskelig nok til
å følge. Når han går opp og taler om Guddommen, og han sier: "Du
skjønner, jeg trodde at Gud alltid hatet meg, og Jesus elsket meg. Han fant
ut at det er den samme personen." Bare et øyeblikk, det er best at du følger
nøye med nå, ellers blir du en Jesus-alene. Nå, bare et øyeblikk, han sa:
"Vel, Jesus var ikke sin egen Far." Nå, bare et øyeblikk, hva skjer nå? Vel,
han er egentlig ikke en Jesus-alene. Du skulle forstå at da Jesus sa: "Jeg
er kommet i min Fars Navn", alt Han hadde var et navn. Hvem er Jesus da?
Hvem er Denne som viste seg for Paulus? Hvilken Jesus kom ned hit?
Hæ? Begynn å tenke. Begynn å tenke, broder og søster. Du sier: "Broder
Vayle, jeg vet ikke." Jeg vet at dette er en tid for å tenke. Når øyet beveger
seg, da er det bare én ting igjen. Hvis dette sinnet ikke er det salvede Kristi
sinn, dette Ordet, da kommer dere til å dø i deres seter. Du kommer til å
finne motsetninger. Du kommer til å finne deg selv på søppelhaugen. Men
tro! Ikke knytt det til Argumenter. Dere kommer sammen i tro. Og tilbake der
hvor Job sa: "Da disse Guds sønner og morgenstjerner kom sammen, da
klappet de og sang. De var i harmoni." Og broder Branham sa: "La ti
mennesker ha det samme sinn, og det vil komme en bortrykkelse." Han
kuttet det ned til ti. Du sier: "Broder Vayle, mener du at vi må høre på deg?"
Hvem skal du høre på? Gå et annet sted. Det blir din sak; Dette er mitt.
Fortell meg hvilke predikanter som bruker de prinsippene som broder
Branham ga; Alfa og Omega, de to vintrærne; Si meg, hvor er de? Fortell
meg hvem som forkynner om dommeren? Bare fortell meg. Hvor mange?
Da broder Branham døde, var det ikke så mange femfoldige tjenere. Jeg
lurer på om det er så mange, eller så mange eller så mange. Jeg prøver
ikke å sette frem min del, og bygge en mur rundt meg, slik som folk sier.
Selv om, takk til Gud, det er en mur der. Jeg tror at det var djevelen som sa
om Job: "Du bygger et vern rundt ham." Jeg håper det er et vern av Livets
Tre."
La oss be

