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I kveld vil vi bare ta et kort budskap fra broder Branhams preken Satans 
Eden. Vi vil starte å lese fra avsnitt 22. 
 
65-0829 Satans Eden 22. Denne verdens gud i dag, den personen som 
blir tilbedt i verden i dag, er satan. Og folket er uvitende om at de tilber 
satan, men det er satan som utgir seg for å være menigheten, ser dere, 
som menigheten. De tilber satan, og tror de tilber Gud gjennom 
menigheten, men det er slik satan har gjort det. “Åh”, sier du, “men vent 
et øyeblikk; vi forkynner Ordet.” 
23 Se tilbake her på teksten min i kveld. Satan var den som forkynte 
Ordet til Eva først: “Har Gud virkelig sagt”, ser dere. 
24 Det er denne feiltolkningen av den delen av Skriften som gjelder for 
denne tiden. Han vil la deg vite at alt Jesus gjorde, var helt fint. Han vil la 
deg vite at alt Moses gjorde, var helt fint. Men når det gjelder løftene som 
De ga for denne tid, så gjaldt Det en annen tidsalder. Det er alt han 
trenger å gjøre, ser dere, er å bare få folk til å tro Det på den måten, og 
det—det er alt. For: “Du kan ikke ta ett Ord bort fra Det, eller legge ett 
ord til Det.” Men det er det han gjør. 
 
18. Folk tilber satan uten å vite det, og tror at de tilber Gud; slik vi blir 
advart ved profetien, i 2. Tessalonikerbrev. Det, la oss bare lese det, 2. 
Tessalonikerbrev, det 2. kapitlet. La oss bare ta det et øyeblikk, hvis jeg 
kan, med en gang. Jeg ønsker å lese det. Bare, tror jeg, 2. 
Tessalonikerbrev. Jeg har Skriftstedet her. Når det gjelder vår Herre 
Jesu Kristi komme, brødre, og vår samling med Ham, 
 
Dette Ordet komme på gresk er parousia, så han taler om en samling 
sammen til Ham ved Hans parousia.  
 
Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi nærvær, brødre, og vår samling 
med Ham, ber vi dere... 
26 Nå, ser dere, “Herrens komme, og samlingen med Ham”, når Gud vil 
samle Sitt folk til Seg i de siste dager. “Samlingen av folket til Herren”, 
ikke til menigheten, “til Herren; samles sammen til Ham.” 
 



Og husk at Han er Ordet, og Han kom ned med et Rop, som er Ordet. Så 
samlingen er til Ham som er Ordet. Og vi er samlet sammen til Ordet for 
denne tiden, og ikke ordet i en annen tidsalder, men Ordet for denne 
tidsalderen. Og dette Ordet er et manifestert Ord, for Gud tolker Sitt Eget 
Ord ved å få det til å skje. 
 
63-1127 Verden Faller Fra Hverandre Igjen 49. Men kirken sitter åndelig 
død, ferdig, tiden har passert forbi dem. De er i en tilbakegang, og vet 
knapt hva de skal gjøre, en som løper denne veien og en den andre veien. 
Og her ligger ethvert løfte som Gud ga i Bibelen, de ligger der alle sammen, 
like gode som de noen gang har vært. Det er tiden. Hva får kirken til å være 
slik? Vi er i Laodikea tidsalder, når hun er nødt til å komme på denne 
måten. Dette er tiden for det. 
 
Nå plukker vi opp igjen i avsnitt 26 hvor broder Branham fortsetter å lese fra 
2. Tessalonikerbrev 2 om ikke så raskt å bli drevet fra vettet eller bli 
skremt, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved brev, som om det 
kom fra oss, at Kristi Dag allerede er kommet. 3 La ingen forføre dere på 
noen måte. For den kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og 
syndens menneske... (syndens menneske”, se på hva han er nå) syndens 
menneske er blitt åpenbart, fortapelsens sønn. (Det var Judas, ser dere?) 4 
Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som Gud har 
erklært å være hellig, slik at han, som Gud, setter seg i Guds tempel, og 
viser fram seg selv, at han er Gud. 
 
27 Denne forførelsen av menigheten i dag! Ser dere, “fortapelsens 
sønn”, djevelen. “Fortapelsens sønn”, djevelen. Så menneskene tilber 
satan i denne tiden, og tenker at de tilber Gud. Men de tilber ham 
gjennom en læresetning, menneskelagde denominasjoner og 
trosbekjennelser som har ført folket til den største forførelsen som 
verden noensinne har kjent til. Uansett hvor mye Guds Ord, som er 
lovet for denne tiden, som blir forkynt og stadfestet, så vil de likevel 
ikke tro Det. De vil ikke tro Det. 
28 Så hvorfor? Vi undrer på hvorfor. Hvorfor gjør det ikke … hvorfor vil de 
ikke tro Det? Når Gud sa Han ville gjøre en bestemt ting, og Han gjør 
det, og likevel snur de ryggen til det og vender seg bort fra det. 
Akkurat som Eva visste at det Gud sa, ville Gud gjøre; men hun vendte 
ryggen til det, for å lytte til hva han hadde å si. 



29 Husk bare, i andre tidsaldre har det alltid vært det samme. I enhver 
tidsalder har det alltid skjedd at satan prøver å forvrenge Ordet for 
dem, får dem til å se mot en annen tidsalder. 
 
Så hva er forvrengning? Det forvrengte Ordet nekter å se hva Gud i Sitt 
Ord, gjør akkurat nå, manifesterer akkurat nå. Og derfor ser de alltid 
bakover på fortiden, på hva Han gjorde der tilbake i fortiden, fordi, hvem 
kan argumentere med det? Hvem kan si at Han ikke gjorde de tingene? Og 
så ser de alltid fremover til det som Hans Ord sier at Han vil gjøre, men de 
unnlater å se hva Han gjør akkurat nå? Og hvordan vet du hva Han gjør 
akkurat nå? Når du ser det i Ordet, og ser denne manifestasjonen av dette 
Ordet, og ser det skje. Da ser du tolkningen av Guds Ord, og du har et mer 
sikkert profetisk ord, slik Peter lærte oss i sine brev. 
 
2 Peter 1:8 For om denne er rikelig hos dere og stadig flyter over, da 
skal dere verken være uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen av vår 
Herre Jesus Kristus. 
9 For den som mangler disse ting, er så nærsynt at han er blind, og har 
glemt renselsen fra sine tidligere synder.  
10 Derfor, brødre, skal dere være enda mer ivrige etter å gjøre deres 
kall og utvelgelse fast. (Så vi ser på hva som kan hjelpe oss å være mer 
sikre i vårt valg) For hvis dere gjør alt dette, skal dere aldri noensinne 
snuble. 
11 For slik skal det bli gitt dere inngang til vår Herre og Frelser Jesu Kristi 
evige rike. 
 
Legg merke til her at Peter sier at han ikke forteller oss ting vi ikke allerede 
har hørt, og at vi ikke allerede vet. Han sier: 12 Derfor vil jeg ikke forsømme 
å minne dere om alt dette, selv om dere kjenner til det og er grunnfestet i 
den tilstedeværende sannheten. 
Nå, det er klart at Peter er bekymret her for om vi er grunnfestet i den 
nåværende sannheten.  
 
Faktisk sa broder Branham i sitt lydbrev til broder Vayle, angående 
skrivingen av Menighetstidsboken:  
Lydbrev til Lee Vayle 64-0500 2. "Tror du at det ville være tilrådelig her 
inne, å si at Gud da, for å proklamere dette, må sende en profet for å 
injisere det, gjøre dette virkelig igjen, vise folket den tiden vi lever i?" 
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.  
 
Og fra 65-0725M De Salvede i Endetiden 233. For det er umulig for dem 
som engang ble opplyst, og ikke beveget seg videre med Ordet der det fant 
sted... De er døde, borte. Og torner og tistler som er nær ved å bli 
forkastet, hvis ende er å brennes. 
 
Derfor ser vi viktigheten av at Guds Ord blir manifestert i den tidsalderen 
som vi lever i, og hvordan vi reagerer på det Levende Ordet. 
 
Og legg også merke til hva Peter forteller oss i disse versene i Skriften. Han 
sier: Selv om dere allerede vet disse tingene, så vil jeg ikke forsømme å 
minne dere om alt dette, at dere kan være i stand til å se den nåværende 
sannheten i lys av de tingene som allerede har funnet sted. 
 
Det er en omskrivning av det han sa, men det er nøyaktig hva han forteller 
oss. Med andre ord: Alpha må bli gjentatt i Omega. Og det som skjedde 
der i Alfa, vil garantert gjenta seg i Omega. Og hvis du vet hva som skjedde 
i Alfa, da vil du kunne identifisere hva som skjer i Omega. Fordi minnet om 
Alpha vil komme frem i tankene dine, når du ser Omega. Og dermed vil den 
nåværende sannheten bli etablert også i din tenkning. 
 
Og dermed vil din forståelse av hva som skjer i Omega, være avhengig av 
din erindring av det du vet allerede har funnet sted i Alfa. 
 
13 Ja, jeg mener det er rett, så lenge som jeg er i dette teltet, å vekke dere 
opp ved påminnelse. 
14 For jeg vet at snart kommer tiden da teltet mitt skal legges av, slik som 
også vår Herre Jesus Kristus har vist meg.  
15 Men jeg vil gjøre mitt ytterste for å se til at dere også etter min bortgang 
stadig har en påminnelse om alt dette. 
16 For det var ikke smart oppdiktede eventyr vi fulgte da vi kunngjorde dere 
vår Herre Jesu Kristi makt og nærvær, men vi var øyenvitner til Hans 
majestet. 
17 For Han fikk ære og herlighet fra Gud Fader da en røst som denne kom 
til Ham fra Den opphøyde herlighet: «Dette er Min Sønn, Den elskede, i 
Ham har Jeg velbehag.»  
18 Og vi hørte selv denne røsten som kom fra himmelen da vi var 
sammen med Ham på det hellige fjellet.  



19 Og desto fastere har vi det profetiske ord, 
 
Og hvorfor det? Fordi Gud tolker sitt eget Ord ved å få det til å skje. Han er 
Sin egen tolk.  
 
Vi finner i Matt 17:1 hva Peter sa var et fastere profetiske Ord. 
 
Matt 17:1 Seks dager deretter tok Jesus med Seg Peter, Jakob og hans 
bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv. 
2 Og Han ble forklaret for dem. Hans åsyn skinte som solen, og Hans klær 
ble hvite som lyset. 
3 Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med Ham. 
4 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Hvis 
Du vil, så la oss lage tre løvhytter her, en til Deg, en til Moses og en til 
Elia.»  
5 Mens han fremdeles snakket, se, da kom en strålende sky og skygget 
over dem. Og plutselig lød det en røst ut av skyen, som sa: «Dette er Min 
Sønn, Den elskede, i Ham har Jeg velbehag. Hør Ham!»  
6 Da disiplene hørte det, falt de ned på sine ansikter og ble meget redde.  
7 Men Jesus kom og rørte ved dem og sa: «Reis dere opp, og vær ikke 
redde!»  
8 Men da de løftet blikket, så de ingen andre enn Jesus alene. 
9 Da de kom ned fra fjellet, befalte Jesus dem og sa: «Fortell ikke noen om 
synet før Menneskesønnen er oppstått fra de døde.»  
10 Og disiplene Hans spurte Ham og sa: «Hvorfor sier da de skriftlærde at 
Elia først må komme?»  
11 Jesus svarte og sa til dem: «Sannelig, Elia kommer først, og han skal 
gjenopprette alle ting. 
12 Men Jeg sier dere at Elia er allerede kommet, og de kjente ham ikke, 
men gjorde med ham som de ville. Slik skal også Menneskesønnen komme 
til å lide ved deres hender.»  
Matt 17:13 Da forstod disiplene at Han snakket til dem om døperen 
Johannes. 
 
Så vi finner at Peter forteller oss at grunnen til at vi har et mer fastere 
profetisk Ord, er fordi vi allerede har sett at Ordet er blitt oppfylt. Og det er 
grunnen til at Skriften ikke er gitt til egen tolkning, fordi Gud manifesterte 
det Ordet og har tolket Sitt Eget Ord ved å få det til å skje. Hvem som helst 
kan lese Bibelen og gjøre en gjetning om hva det betyr. Men når du leser 



det, og deretter ser det manifestert foran dine øyne, da er det ikke lenger 
noen tvil om det.  
 
Det er det samme som apostelen Johannes forteller oss i 1. Johannes 
1:1-7 Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett 
med våre øyne, det som vi har skuet og våre hender har rørt ved, om Livets 
ord. 
2 Og livet ble åpenbart (manifestert), og vi har sett det og vitner om det 
og forkynner dere det evige livet, det som var hos Faderen og ble 
åpenbart (manifestert) for oss -, 
 
Så Gud tolket det Ordet ved å få det til å skje.  
 
3 det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at også dere skal ha 
samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med Hans Sønn, 
Jesus Kristus. 
4 Og dette skriver vi til dere, for at vår glede kan være fullkommen. 
5 Dette er det budskapet som vi har hørt av Ham og som vi forkynner dere, 
at Gud er lys, og i Ham finnes det ikke noe mørke. 
6 Hvis vi sier at vi har samfunn med Ham, og vandrer i mørket, da lyver vi 
og gjør ikke sannheten.  
7 Men hvis vi vandrer i lyset, slik Han Selv er i lyset, da har vi samfunn med 
hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all synd. 
 
Nå, tilbake til 2. Peter 1:19 Og desto fastere har vi det profetiske ord, som 
dere gjør vel i å holde fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, 
inntil dagen gryr, og morgenstjernen går opp i deres hjerter, 
20 da dere først og fremst vet dette at ikke noen profeti i Skriften er 
gitt til egen fortolkning.  
21 For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds 
hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd. 
 
Nå går vi tilbake igjen til Satans Eden 27, og ser at broder Branham sa:  
27 Denne forførelsen av menigheten i dag! Ser dere, “fortapelsens 
sønn”, djevelen. “Fortapelsens sønn”, djevelen. Så mennesker tilber 
satan i denne tiden, og tenker at de tilber Gud. Men de tilber ham 
gjennom en læresetning, menneskelagde denominasjoner og 
trosbekjennelser som har ført folket rett inn i den største forførelsen 
som verden noensinne har kjent til. Uansett hvor mye Guds Ord, som 



er lovet for denne tid, og blir forkynt og stadfestet, så vil de likevel 
ikke tro Det. De vil ikke tro Det. 
28 Så hvorfor? Vi undrer på hvorfor. Hvorfor gjør de ikke … Hvorfor vil de 
ikke tro Det? Når Gud sa Han ville gjøre en bestemt ting, og Han gjør 
det, og likevel snur de ryggen til det og vender seg bort fra det. 
Akkurat som Eva visste at det Gud sa, ville Gud gjøre; men hun vendte 
ryggen til det, for å lytte til hva han hadde å si. 
29 Husk bare, i andre tidsaldere har det alltid vært det samme. I enhver 
tidsalder har det alltid skjedd at satan prøver å forvrenge Ordet for 
dem, får dem til å se mot en annen tidsalder. 
 
Så vi ser at Satan aldri direkte vil fornekte Ordet, men han får deg til å se 
bakover eller se fremover i tid. Og det er slik du går glipp av hva Gud gjør 
akkurat nå.  
 
Broder Branham sa i sin tale: 63-0317M Gud I Enkelhet 113. Det er rart å 
tenke på at Gud gjør noe slikt som det. Gud vil skjule Seg Selv i noe som 
er så enkelt at det vil få de vise til å gå fullstendig glipp av det; og 
deretter snur Han seg rundt igjen, i det, en enkel ting i enkelheten, i Hans 
måte å arbeide på, og åpenbarer Seg rett fram igjen. Jeg tenkte det dannet 
en—en tekst, slik at vi kan studere dette før vi går inn i de—de—de store 
Lærene i de Syv Segl. Mange går glipp av Ham ved måten Han 
åpenbarer Seg Selv på. 
114 Nå, mennesker har sine egne idéer om hva Gud burde være og 
hva Gud kommer til å gjøre. Og slik jeg har kommet med det gamle 
utsagnet mange ganger, at, mennesket er og blir menneske. Mennesket 
priser alltid Gud for det Han gjorde, og ser alltid fremover mot det Han 
vil gjøre, og overser det Han gjør. 
 
63-1112 Vi Vil Se Jesus 84. Jesus refererer alltid tilbake til Faderens Ord, 
konstant, hele tiden. "Det er skrevet. Det er skrevet." Det var slik Han 
beseiret Satan, på Ordet. "Det er skrevet." Nå, vi finner Ham da Han kom i 
Skriftens kraft, nøyaktig tolkningen av Skriften. Men folket på den 
dagen, som så etter Hans komme, gikk glipp av Ham, fordi de hadde 
en tolkning av det, og de kunne ikke gå bort fra den tolkningen. De må 
ha det på sin måte.  
 
64-0318 Vi Vil Se Jesus 41. Nå, hvis vi så oss omkring i kveld, og vi hadde 
gått tilbake til noen av disse store menighetene, hele veien ned gjennom 
tidsalderen og si: "Dette er det. Dette er det." Hvis du ikke følger med, da 



vil vi vandre i et gjenskinn i stedet for et lys. Vi ser på noe som har 
passert for mange år siden, vi ser bakover i tid. 
42 Enhver mann som kjører nedover veien og ser gjennom bakspeilet, 
vil kollidere. Det er riktig. Det stemmer. Du gjør slik som noen av våre 
søstre forsøker, femti år gamle, prøver å se ut som en sekstenåring. Ser 
du, ser seg tilbake. 
43 Se fremover! Se hvor du skal dra. Se hvor du skal dra, ikke hvor du 
kommer fra. Paulus sa: "Jeg glemmer det som er bak. Jeg jager mot 
målet for det høye kall i Kristus." Du må alltid se hvor du skal, ikke 
hvor du har vært. 
44 Hvis du ser i bakspeilet, da vil du raskt kollidere. Det har vært 
problemet. Det er grunnen til at Luther havarere da Wesleys lys kom frem. 
Det er grunnen til at Wesley havarerte - da pinsevennene kom. Og hvis vi 
ikke følger med, kommer pinsevennene også til å havarere, hvis de ikke trår 
varsomt, for å være på vakt. Du skjønner, du ser alltid tilbake i tid og 
viser til hva noen andre gjorde der tilbake. Når vi er… 
45 Når vi er blitt bedt om å se fremover, fortsett videre. Deres - deres 
profetier skjedde i deres tider, dette skjer i denne tiden, og det det 
neste skjer i den neste tiden. Det er tildelt for endetiden. Og det er ting 
som skal foregå nå, i følge Skriften, Den Hellige Ånd på jorden, utøst på 
folket. 
 
54-0515 Spørsmål og Svar, Dyrets Merke 54. De protestantiske 
denominelle kirkene er dyrets merke, fordi de har denominert seg helt 
nøyaktig slik som katolisismen er. Og Gud har aldri beordret Sin 
Menighet til å bli organisert i noen tidsalder, men Han har alltid skarpt 
fordømt det. Får du tak i det nå? Ikke folket, kirken... Når de prøver å 
bringe folk under et annet lys, her. Hva om folk prøvde å få deg til å gå 
tilbake og begynne å kjøre rundt i en oksekjerre? Du ville ikke gå med på 
det; Vi lever i en bedre tidsalder. Det er sånn det var der tilbake. Hvis noen 
prøvde å si til meg: "Åh, det eneste du trenger å gjøre, er dette og det." ... 
Jeg lever i en annen tidsalder. Jeg... Det er problemet med forkynnere; 
de ser alltid bakover i tid.  
 
63-0412M Verden Faller Fra Hverandre 99. Helt nøyaktig hva Jesus sa da 
Han kom til jorden. Han sa at Gud hadde sendt disse profetene ned 
gjennom tidene, hver gang deres verdenssystem ville falle fra hverandre, 
deres religiøse system. Sa: "Hva gjorde dere med ham? Gud sendte en 
profet, og dere la ham i en grav. Det stemmer. Og så i en annen 
generasjon, da våkner dere opp og innser at det var en profet. Og hva 



gjør dere da? Pynter graven.” Hva gjør dere? Lager en tradisjon av hans 
liv. Det var akkurat det som Israel hadde gjort. De hadde tatt profeten 
Moses, og de hadde laget en tradisjon av hans liv. 
100 Og det er slik vi gjør det. Martin Luther, John Wesley, andre menn. 
Vi ser alltid tilbake i tid. Skjønner? Vi ser de tingene. Og dere lager en 
tradisjon av deres liv, pynter deres graver. Og deres budskap var for en 
annen dag. På tide at du våkner opp, vel, den tiden er forbi. Vi er inne i 
en annen tid. Hele systemet har fungert på den måten, fra 
begynnelsen, menneskeskapte systemer. Ja visst. 
 
65-0218 Kornet Er Ikke Arving Med Skolmen 134. Hvor sant det er. Sara, 
prøvde å få løftene til å oppfylles, ser dere, i en stor… som menigheten i 
dag, “en stor vekkelse i vår tid,” (ved hva?) ved et fordervet løfte. 
Hvordan vil dere gjøre det, når Gud aldri velsignet en organisasjon? Han 
brukte aldri en organisasjon. Når et budskap gikk frem, og de organiserte 
seg, døde det rett der. Jeg utfordrer en hvilken som helst historiker til å vise 
meg hvor det noen gang reiste seg igjen. Det døde rett der og forble rett 
der. Gud bare beveget Seg rett videre ut av den bæreren, inn i en 
annen; rett ut fra lutheranerne, inn i metodistene; rett videre ut av 
metodistene, inn i pinsevennene; nå har Han beveget Seg rett ut av 
pinsevennene, inn i Kornet.  
135. Fordi, det må være Kornet. Du kommer ikke utenom naturen. Det er 
ingen, ikke noe annet der som kan la det skje utenom Kornet, så Kornet vil 
produsere Seg Selv. Han er den samme i går, i dag, og for evig; den 
samme Ildstøtten, viser de samme tegn, den samme Kraft, den samme 
Gud, de samme miraklene, den samme tingen, og stadfestet Ordet og 
Bibelen, helt nøyaktig. Han er den samme i går, i dag, og for evig. Han 
leder i kveld. Gud, hjelp oss å se Det og tro Det! Ja visst! 
 
Igjen fra sitt budskap 61-0209 Jehova Jireh 48 Han sa: Hva skjedde med 
Luther så snart Luther så Ildstøtten? Vel, han fulgte Den. Men hva gjorde 
han? Etter Luthers dager organiserte de en kirke kalt lutheranere. Da 
døde den rett der på den organisasjonen, for den er akkurat som Den 
katolske kirken. 
Deretter, der kommer Wesley. Ildstøtten beveget seg rett ut av 
organisasjonen, og gikk videre. Wesley så det, og av sted gikk han etter 
det. Og så snart den første rekken døde, da organiserte de det, kalte 
det den Wesleyanske Metodist, eller Metodistkirken. Da de organiserte 
det, døde det rett der. 



Da så pinsevesenet det, de beveget seg ut, ikke fra rettferdiggjørelse, 
under Luther og helliggjørelse under Wesley, men de så dåpen i Den 
Hellige Ånd, tilbake til den opprinnelige velsignelsen. Her gikk de etter det 
(Åh, du.), Gikk ut og begynte å tale med tunger og Guds kraft som virket 
gjennom dem. Men hva gjorde de? Organiserte det. Det døde rett der. Men 
nå bevege Ildstøtten Seg ut. Den beveger Seg igjen. Det vil aldri ... 
49 Aldri noen gang ble en organisasjon noen gang oppreist, at den 
ikke døde. Den kom tilbake aldri igjen. Jeg utfordrer enhver historiker. 
 
Og så, ser du, i det øyeblikket mennesker begynner å snakke om å 
organisere Budskapet, eller til og med Kristi lære, eller i det øyeblikket de 
prøver å overta en manns tjeneste, enten for å beskytte den eller for hvilket 
motiv de måtte ha, rett der dør de. Og hvis denne tjenesten tillater det, da 
dør denne tjenesten sammen med dem. Og Ildstøtten vil bare gå videre. Og 
de som bli dratt mot en organisasjon, vil gå glipp av Bortrykkelsen. 
Hvorfor? Fordi de er allerede døde.  
 
Alt vil være over veldig snart, min broder, så vær veldig forsiktig så du ikke 
organiserer det som Gud gjør. Bare gi slipp på det og la Gud få sin vilje. La 
oss nå følge opp hva broder Branham sier her, fordi han slår virkelig ned på 
den holdningen som lar deg ha kjennskap til egenskaper og karakteristikker 
til en organisasjon.  
 
Bror Branham fortsetter: 61-0209 Jehova Jireh 49. Jeg ser rett på en der, 
en av de beste som finnes i nasjonen. Det er riktig. En historiker av 
historikerne sitter rett her sammen med oss. Og jeg vil be den mannen, 
eller hvilken som helst annen mann, om å vise meg én eneste gang, at en 
kirke som noen gang organiserte seg, den døde, og forble død. Den 
reiste seg aldri mer, ifølge verdens kirkehistorie, den gjorde aldri det. Gud 
vil ikke det. Gud vil at vi skal være frie i Ham. Han vil ha oss til et sted hvor 
vi kan ta imot hele Gud. Ikke bli værende på dette fjellet; men bevege 
oss ut. Abrahams ætt. 
Nå sier du: "Er du imot organisering?" Nei da. Organisasjoner er i orden. 
Men du trekker en grenselinje, du avskjærer de andre som ikke tror 
akkurat slik som deg. Det vi må gjøre, er å strekke armene ut til 
lutheranerne, metodistene og alle sammen, til en tilstand hvor vi kan ha 
fellesskap med hverandre, mens blodet til Jesus Kristus, Guds sønn, renser 
oss fra all vår synd. Før vi kommer frem dit, vil vi bare dø hen. Sitte rett 
her og visne bort som et gammelt innskrumpet eple. Og der blir du like 
rynkete som en persimmon-frukt, og sitter rundt der: "Vel, jeg tilhører Så og 



Så." Åh du. Ikke noe mer liv som kommer inn i det. Ser dere? Vi kan 
bare ikke gjøre det. Nei, vi er nødt til å komme og være i Kristus Jesus. 
Vi er arvinger, medarvinger sammen med Ham. Nå, frem til vi adskiller oss 
fra tingene i denne verden... 
 
Legg merke til hvor ofte i hans Budskap, hvor broder Branham slo ned på 
organisasjoner. Og den triste delen er at folk som burde vite bedre, ender 
opp med å organisere seg rundt en bestemt tjeneste eller personlighet, i 
stedet for å bare holde fast ved Guds Ord, og fokusere på det Ordet, og 
trekke livet ut fra det Ordet. 
 
Men å organisere, han sa at det er død. Og å organisere, er da ikke noe 
annerledes enn å denominere. Å gjøre det, er å dø åndelig. Selv Jesus 
lærte oss det. Han sa at de som organiserer seg, skal bli samlet sammen til 
brenning. Du brenner ikke nye grønne ting. Du brenner gamle 
uttørkede ting, enten tre eller stilker, eller husk, eller hva som helst. Grønt 
viser liv, og det brenner ikke lett. Men det som er gammelt og uttørket, 
brenner raskt. 
 
Matteus 13:24 Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: 
«Himlenes rike er likt en mann som sådde godt såkorn i åkeren sin. 
25 Men mens menneskene sov, kom fienden hans og sådde ugress 
blant hveten og gikk så bort.  
26 Men da kornet hadde vokst opp og gav avling, kom også ugresset til 
syne. 
27 Eierens tjenere kom så og sa til ham: Herre, var det ikke godt såkorn du 
sådde i åkeren din? Hvor kommer da ugresset fra?  
28 Han sa til dem: En fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham: Vil du da 
at vi skal gå og samle det sammen? 
29 Men han svarte: Nei, dere kunne også komme til å dra opp hvete når 
dere samler sammen ugresset. 
30 La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil 
jeg si til høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og bind det i 
bunter og brenn det! Men hveten skal dere samle inn i låven min.» 
  
Legg merke til at Jesus påpeker det faktum at to svært forskjellige typer liv 
(sæd) vil bli plantet ved siden av hverandre på den samme åkeren. Åkeren 
representerer verden, og eieren av Åkeren sådde først ut sin sæd. Og 
deretter kommer fienden inn i hans åker og etterligner hans såing, men 
med et annet liv (en annen sæd).  



  
Legg merke til at to typer sæd får lov til å vokse opp side om side frem til 
tiden for innhøstingen. Da skal det skje en adskillelse. Først vil det skje en 
innsamling av ugresset, som fienden sådde. Ugresset vil aller først bli 
samlet sammen.  
 
Jesus bruker ordet "deo" til å beskrive denne sammenbindingen. Ordet 
betyr faktisk "å binde, ved å forplikte seg." Nå, denne bindingen er 
nødvendig for å kontrollere samlingen av ugress. Og ved å sette folket 
under "forpliktelse, eller binde dem gjennom frykt", det tar folket bort fra 
å ha fokus på Ordet, og vender dem mot organisering. Så vi ser fra denne 
lignelsen at organisasjonen binder folket, og hindrer dem i å søke lenger 
enn det som er tilgjengelig i deres kirke. Dette gjøres gjennom programmer.  
 
Se på alle store kirker, og du vil se at folket ikke er tilfreds med å komme og 
høre en forkynner som forkynner, men du vil finne mange programmer som 
foregår i disse kirkene. Jo større kirken er, jo flere programmer, for å holde 
folket tilfreds.  
  
Etter at ugresset er bundet, forteller Jesus oss at de deretter blir plassert i 
bunter. Nå, når vi bruker ordet "bunter, Jesus forteller oss at det er en viss 
egenskap ved sammenbindingen. Selv om ordet for bunter, er et ord som 
kan bety "å binde", så brukte Jesus to forskjellige ord for å beskrive 
prosessen som skal finne sted. 
  
Han sier at høstfolkene vil binde dem sammen i bunter. Han sa ikke i en 
bunt, men i bunter. Dermed ser vi at ordet "bunter" ytterligere definerer 
prosessen som disse ugressplantene må gå gjennom, før de er klare for 
brenning. De er bundet først, og deretter buntet. Bruken av flertallet forteller 
oss at det vil være mange forskjellige bunter, akkurat som vi ser at er det 
mange forskjellige kirkesamfunn. De er samlet først. Denne samlingen kan 
antyde en veldig løs sammenkomst, men ved å legge til ordet, bunter, for å 
definere bindingsprosessen ytterligere, da viser Jesus oss at "form, 
symmetri" og "hensikt" vil være involvert i hvordan de vil bli presentert for 
brenningen.  
  
En bunt er ikke bare en rotete samling av pinner kastet sammen i en 
hvilken som helst retning. Men en bunt antyder for oss at alt ugresset i hver 
bunt vil bli stilt opp sammen, alle går i samme retning, all har samme verdi, 



mål eller formål. Deres Union i en bunt eller (montering) vil gjøre at de alle 
sammen vil bli brent på "en mer effektiv måte".  
  
Og så ser vi hvordan organisering, er den måten som ugresset blir sanket 
inn og samlet sammen på. Kirken er bundet først og fremst av et falskt ord, 
og deretter ved å organisere seg rundt det falske ordet. Slik setter de folket 
sammen til en mer effektiv og lønnsom måte hvor hele gruppen kan bli 
klargjort for brenningen. Og dermed, når de har fanget folkets sinn gjennom 
frykt eller organisasjon, da får de folket til å motta inn i sitt sinn en viss 
verdi, eller en viss verdivurdering, og den verdsettelse eller verdivurdering 
er et kirkesamfunn. Dermed skulle vi tydelig se at det Falske Vintreet er den 
organiserte kirken. For organisering er det som binder dem sammen. Så, 
hvis dette er slik, vil en av hoved attributtene til det falske vintreet være dets 
evne til å organisere seg i antall, og dermed bruke effektivitet til å forkynne 
sitt falske evangelium. 
  
Nå, en bunt representerer ikke en løst strikket organisasjon, men en som 
har struktur og symmetri. Hver pinne er på vei i samme retning, og de er 
der for samme formål, og de må overholde noen standard for å passe inn i 
bunten. La oss nå se om dette ikke er nøyaktig det bildet Jesus selv taler 
om angående de to typer sæd.  
 
Og fra: 65-1031M Kraft Til Å Forvandle 135. Det er alltid tvillinger. Og det 
er grunnen ... Ikke glem dette, lille flokk. Menigheten i de siste dager 
kommer til å være tvillinger, "så nær hverandre at det vil forføre de utvalgte 
..." Matteus 24:24, ser dere. Menigheten skal ... Det er en pinsebevegelse. 
Det er så veldig likt den virkelige tingen, at det ville "forføre de utvalgte hvis 
det var mulig." Og litt senere, hvis jeg får muligheten, vil jeg forklare hva det 
er, hvordan den utvelgelsen skjer. Ser dere, det kommer til å forføre dem, 
fordi det er nesten identisk den samme tingen. Se her, de har to fedre, det 
er det hele; de har samme mor, samme menighet, samme bevegelse, 
samme ting. Plantebedet er det samme, der hvor Ordet faller. Men en av 
dem, slik som her, er fordervet. Forstår dere? Si "amen" hvis dere gjør det. 
[Menigheten sier: "Amen." - Red.] Se, en av dem er fordervet, fordi det er 
en feil far. Hvilket, jeg vil bevise en dag, hvis Gud vil la meg, at 
denominasjon er dyrets merke. Se, det er en feil far. Han styrer folk til en 
organisasjon i stedet for til Ordet. Det er en feil far. Det er et 
Kain-trekk. 
 



Så vi ser da at en feil sæd blir styrt mot en organisasjon, mens Guds 
sæd beveger seg inn i selve Ordet. Det er forskjellen, og det er derfor jeg 
er så forsiktig med å ikke være for organisert, fordi du kan organisere deg 
rett inn i en organisasjon hvis du ikke er forsiktig. Og ugresset 
representerer en organisasjon som Jesus sa skulle bli bundet inn i bunter. 
Nå, disse buntene kan ikke bare bli laget på en tilfeldig måte. En bunt er en 
gjennomtenkt organisert tilnærming der hver pinne i bunten må være jevn i 
størrelse, og alt må gå i samme retning. Ja, de må alle være vendt i samme 
retning, og være ensartede i størrelse, og dermed utgjør de en viss 
denominasjon.  
 
Broder Branham sa. 65-0120 Stol Ikke På Din Egen Forståelse 118. Dere 
vet at Bibelen sier: “Du kan tro en løgn og bli dømt ved den.” Ser dere, 
det er nøyaktig Sannheten. De utarbeider, uansett hva Guds Ord sier, så 
stoler de på sin egen forstand. De, de stoler på det, de tror på det, de 
tror det er Sannheten. Du kan fortsette å tro en løgn, igjen og igjen og 
igjen, inntil det blir Sannheten for deg. Det er riktig.  
119. Men hvordan vet vi om det er Sannheten eller ikke? Gud beviser at 
det er Sannheten, fordi det er i Hans Ord og Han stadfester Det. Han gir 
Sin Egen tolkning av Det.  
120. Hvordan gjør de, kommer de til dette? De gjør det med sin kultur, 
sin utdannelse, med sin kunnskap fra doktorgrader og så videre, som 
de har fått fra et bestemt seminar og lært disse tingene. 
 
Fordi, det å frykte er ikke fra Gud. Hver gang Herrens engel kom til 
mennesket, ville de første ordene ut av hans munn være: "Frykt ikke! For 
jeg har kommet fra Herrens nærvær." Vi finner også i 1. Johannes 4:18 
Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten har straff. 
 
Frykt forårsaker skade, fordi når en person er redd, da blir de bundet av sin 
frykt. Vi leser i 1. John 4:18 Men den fullkomne kjærligheten driver frykten 
ut, for frykten har straff. Det har å gjøre med at du stopper opp og bli 
krystallisert i din tenkning. Joseph begynte å frykte for at Maria ikke hadde 
vært trofast, og derfor sendte Gud sin engel for å be ham om ikke å frykte, 
og ta Maria til sin hustru. Hva gjorde frykten her? Det fikk Joseph til å tvile, 
og det fikk ham til å stoppe opp, og ikke gå videre med Guds plan for sitt liv.  
 
Så når de stoppe opp, og slutter å vandre i lyset, slik som Han er i lyset, da 
vil livet ebbe ut, og de tørker opp, og blir som en skolme som vinden driver 
bort.  



 
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. 
 
63-1229M En Mann Som Kan Slå På Lyset 74. Så liv er bare der ved at 
Guds Ord er blitt manifestert. Liv kommer bare gjennom Guds Ord 
som blir manifestert. Så lenge som det bare er i Boken, som dette, da 
kan det fremdeles bli stilt spørsmålstegn ved det. Men når det blir 
manifestert, da ser dere frukten av hva Det talte om, manifestert. Da er 
det et Lys på Ordet. Ser dere? Det er det som bringer det ... Ordet sa det, 
og når det skjer, da er det Liv i Lys, Lys som bringer Liv. Lys bringer 
Liv. 
75 Planter du hveten her ute, den vil ... Legger du den i en kjeller, tildekker 
den fullstendig, og da vil den aldri bringe frem noen ting, fordi den kan ikke; 
det er ikke noe lys der. Men så snart lys treffer den, da vil den bringe 
frem liv, hvis det er et spiret frø. 
Det er på den samme måten med Ordet. Se, Ordet er Gud. Og når Lyset 
treffer det, da bringer det Ordet til liv igjen. Slik har det vært i alle 
tidsaldre. 
 
Det er nøyaktig hva apostelen Paulus sa i Efeserne 5:13 Men alt som blir 
refset, blir åpenbart av lyset, alt det som er åpenbart, er lys. 
 
Hvordan kunne vi ellers bli manifestert sammen med Ham. Han er Ordet. 
Da må vi være en fullkommen refleksjon av det samme Ordet, for å være 
manifestert slik Han manifesterer seg. "I ham var liv og livet var 
menneskenes lys."  
 
Legg merke til at Han sa: "Livet er menneskenes Lys, Hans Liv er Hans Lys 
eller Ord. Hvis Han da er vårt Liv, da må vårt Liv komme fra Hans Ord. Så 
når Hans Ord skal manifestere seg, da må vårt Liv også manifestere den 
samme tingen. Da, som Paulus sa, er det egentlig ikke vårt liv, men Hans 
Liv inni oss som manifesterer seg. Jesus sa: Mine ord er Ånd, og de er liv. 
Så hva manifesterer seg? Det kan bare være Hans Ord.  
 
Og hvor passer frykten inn? Ikke noen steder i det hele tatt. Frykt har ingen 
plass i Guds rike. Men frykt er en av tradisjonene som er satt opp for å 
romme og opprettholde en stor samling av mennesker.  



 
La oss be. 
 


