Satans Eden nr. 45
Spørsmål og Svar, Søramerikansk forkynnermøte
Søndag den 8. mai, 2022
Brian Kocourek, Pastor
Denne formiddagen skal vi gjennomgå spørsmålene som vi fikk fra de søramerikanske
forkynnerne til gårsdagens forkynnermøte. Vi hadde 8 land og 18 forkynnere til stede på
møtet.
Spørsmål 1. Profeten sa at Det Syvende Segl har en trefoldig hensikt. Hva er den
trefoldige hensikten?
Svar 1.
Ok, så i det faktiske sitatet sa broder Branham dette: "Det Syvende Segl har et
trefoldig mysterium". Han sa ikke "en trefoldig hensikt". Vi ønsker å være så
nøyaktige som mulig, fordi vi håndterer Guds Ord, som er den Hellige Guds Ild. Nå, det
er en forskjell mellom ordet "mysterium" og ordet " hensikt ". Dette er to forskjellige
ord, og derfor betyr de to forskjellige ting.
Definisjon: "Mysterium": "Alt som holdes hemmelig eller forblir uforklarlig eller
ukjent:"
Definisjon: "Formål": "Årsaken eller intensjonen bak noe som eksisterer, eller er
gjort, er laget eller brukt"
Jeg håper du kan se forskjellen mellom noe som er holdt hemmelig (et mysterium) og
intensjonen eller motivet (formålet) for det som eksisterer, er blitt handlet etter eller blitt
anvendt. Ett ord handler om hemmeligholdelse, mens det andre ordet handler om
intensjonen, selve motivet eller årsaken til noe.
Derfor brukte broder Branham ordet mysterium, når han talte om Det Syvende Segl, i
det faktiske sitatet fra:
63-0324E Det Syvende Segl 390 "Tusenårsriket nærmer seg. Og, ser dere, alt som har
noe urent i seg, vil bli renset i løpet av det Sjette Segl.
391 Nå, nå, legger dere merke til dette? Ved åpningen av dette Syvende Segl, er det
også i et trefoldig mysterium.
Dette har jeg…vil tale og har talt om, at det er mysteriet om de Syv Tordner. De Syv
Tordener i Himmelen vil avdekke dette mysteriet. Det vil skje like ved Kristi
Komme, fordi Kristus sa at ingen ville vite når Han kommer tilbake.
Så du ser at det trefoldige mysteriet, eller de tre tingene som har blitt holdt hemmelig,
han forteller oss at det er
1) Ingen vil vite når Kristus kommer tilbake.
2) Det vil bli kunngjort av de syv tordener.
3) Det vil skje ved Kristi komme.
Dette: Hva, når og hvorfor, angående Det Syvende Segl. Det er det trefoldige mysteriet i
Det Syvende Segl.
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Disse tre tingene er fortsatt et mysterium, fordi de ikke kan bli åpenbart før Gud faktisk
utfører dem. Vi vet at Gud åpenbarer sitt Ord ved å bringe det til å skje. Så inntil Gud
bringer disse tre tingene til å skje, vil de fortsatt være et mysterium for oss. Dette: Hva,
når og hvorfor, angående Hans komme. Det handler om hvordan Guds Sønns kommer,
tiden når Han vil komme, og grunnen til at Han kommer.
Og glem aldri at det er en forskjell på Herrens komme og Herrens tilsynekomst. Dette er
to forskjellige ord, og de betyr to forskjellige ting.
Hvis vi alltid husker på å få våre øyne bort fra karet, og over på den Gud som bruker
karet, da vil vi være åpne for å forstå dette: Hva, når og hvorfor, angående Hans
komme. Og vi vil kjenne og forstå denne forskjellen mellom Herrens tilsynekomst og
Herrens komme, slik broder Branham så grundig lærte oss.
Broder Branham sa i talen 62-0713 Fra den tiden 102. Hvor mange vet at det er en
forskjell på Kristi Tilsynekomst og Kristi komme? Det er to forskjellige ord.
Tilsynekomsten skjer nå. Det 2. komme skal snart skje.
Han er til stede i vår midte og gjør de gjerninger som Han en gang gjorde, i Sin
menighet. Du er en del av den menigheten, og ved nåde tror du. Jeg er et medlem av
den menigheten. Jeg er ingen forkynner.
Dere vet at jeg ikke er det. Jeg har ikke utdannelsen til å gjøre det. Noen ganger har jeg
liten lyst til å stå her ved siden av Guds menn, som er kalt til det embetet. Det finnes
apostler, profeter, lærere, pastorer og evangelister.
Ikke alle er apostler, ikke alle er profeter, ikke alle er lærere, ikke alle er evangelister.
Jeg står her ... Men min tjeneste er en annen tjeneste enn å være en pastor eller en
lærer. Jeg er ikke det. Og hvis jeg sier ting som er feil, brødre, tilgi meg. Jeg mener ikke
å gjøre det. Men dette er min tjeneste (Skjønner?), å erklære Ham, at Han er her.
Så, hvem var det, i Matteus 25, som sendte ut midnattsropet: "Se brudgommen er her,
kom ut for å møte ham? " Tenk nå på det spørsmålet. For hvis du vet hvem som ropte
på bruden, at hun skulle komme ut, komme inn i Brudgommens nærvær, da vil du forstå
forskjellen mellom Hans Tilsynekomst og Hans Komme. Og du vil forstå hvem
Brudgommen er.
Han som ropte ut i Matteus 25, er den samme, den syvende engelen i Åpenbaringen
21:9, som sa: "Kom hit, jeg vil vise deg bruden, Lammets hustru. "
Husk nå visjonen om forhåndsvisningen av bruden. Hvem sto der ved den
forhåndsvisningen?
Broder Branham fortalte oss i talen, 62-0611 Det Er Meg, Vær Ikke Redd 81. Dere vet
at det er en forskjell mellom Kristi tilsynekomst og Kristi komme. Det er to forskjellige
ord. Han er kommet tilsyne nå i Sin menighet. Vi ser Ham; vi vet at det er Ham. Det
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er Den Hellige Ånd. Skjønner? Vi vet at det er det. Nå. Vi tror at den Hellige Ånd er
Gud. Det vet vi alle sammen.
Ja vel, vi vet altså at Tilsynekomsten er den Hellige Ånd, som er Gud, ikke sant? Jeg
mener: Det var det han nettopp sa. Så, hvem roper på bruden om å komme ut for å
møte brudgommen? Den syvende engelen, som vi nettopp leste om i Åpenbaringen
21:9, han sa: "Kom hit, jeg vil vise deg bruden, Lammets hustru."
Det er den samme som sier i Matteus 25 "Kom hit", de samme ord: "Se, kikk og se
hvem som er her, kom og se, Brudgommen er her. Kom ut og se. Der har du
tilsynekomsten, som broder Branham fortalte oss, det er Den Hellige Ånd, som er Gud
Selv.
Og Broder Branham forteller oss igjen, i talen, 62-0706 Jehova Jireh del 2, 174 Dette
er avslutningen på ventetiden for den kongelige ætten. Han er her, Kristi
tilsynekomst. Har du noen gang prøvd å dele det opp. Det er et sted i Bibelen, dere
vet, jeg har ikke tid til å gå inn i det, den sier: Kristi tilsynekomst, og deretter Kristi
komme.
Det er to helt forskjellige ting, tilsynekomsten og Hans komme. Han er kommet
tilsyne nå, og virker sammen med oss i form av den Hellige Ånd, og gjør denne
Menigheten fullkommen. Det er nødt til å skje.
Og han sa i talen 62-0608 Utholdenhet 95. Visste du at Bibelen taler om Herrens
tilsynekomst, og også om Herrens komme, og det er to forskjellige virksomheter?
Søk og finn ut om det er riktig.
Ja vel, og vi har en til her, i hans tale 62-0706 Jehova Jireh del 2, 174 Han sier: Det er
et sted i Bibelen, dere vet, jeg har ikke tid til å gå inn i det, det sier: Kristi
tilsynekomst, og deretter Kristi komme.
Nå, vi ser dette i 1. Johannes 2:28 hvor begge ordene faktisk brukes i ett vers: Og nå,
dere barn! Bli i Ham, slik at vi kan få frimodighet når Han åpenbares, og ikke skamme
oss bort fra Ham i Hans nærvær.
Selvfølgelig er dette ordet som Johannes bruker her i vers 28, faktisk det greske ordet
Parousia. Og det taler om Herrens faktiske nærvær på en åndelig måte. For tross alt,
Gud er Ånd. Denne læren ble først omtalt av Jesus, deretter Paulus, deretter Peter,
deretter Jakob og Johannes. Verden vet ingenting om det, og lærer det ikke, fordi de
ikke tror Bibelen.
Mange har lest det i sine studier, men de legger det til side fordi det ikke passer inn i
deres forståelse av det 2. Komme, som skal finne sted.
Derfor, som Jesus sa: Det er skjult for de vise og kloke, men åpenbart for små barn som
vil lære. Legg merke til hvem det blir åpenbart for. Disse barna som vil lære. Disse som
vil lytte i den hensikt å få lære.

3

Nå, idet vi kommer tilbake til det trefoldige mysteriet fra vårt spørsmål. Det finnes også
et annet trefoldig mysterium som William Branham taler om. Og dette trefoldige
mysteriet angår Kristus. Og glem aldri at ordet "Kristus" taler om "salvelse". Og det
omhandler selve prosessen i salvelsen, og også om gjenstanden for "salvelsen", den
som er blitt "salvet". Og til slutt taler det om den som utfører salvelsen, som er Ham
Selv, "Salveren". Der er ditt trefoldige mysterium om Kristus, eller det trefoldige
mysterium om salvelse.
Derfor taler broder Branham om Kristi trefoldige mysterium som: Kristus sammen
med deg, Kristus i deg og Kristus gjennom deg.
Vi ser i Kolosserne 3:4 Når Kristus (Han taler om Han som Salver) som er vårt liv, når
han skal komme, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med ham i
herlighet.
Når vi leser ordet Kristus som salvelse, da leser vi det slik. Når Kristus, (Salveren, Han
som er vår salvelse,) Som er vårt liv, når han skal åpenbares (når Han skal phaneroo,
når Han skal bli åpenbart i sin sanne identitet. Når Han salver Sin Salvede.
"Da skal du også åpenbares (Da skal du også manifestere deg i din sanne identitet)
sammen med ham i den samme herlighet (Den samme doxa, de samme meninger,
samme verdier og samme bedømmelser. Så Hans tilsynekomst er knyttet til vår
tilsynekomst. Og både Hans og vår tilsynekomst er knyttet sammen med den samme
doxa, de samme meninger, verdier og bedømmelser. Der er den åndelige foreningen av
bruden og Brudgommen.
La oss nå ta dette et skritt videre. 1. Johannes 3:1-3 Se hvilken kjærlighet Faderen har
gitt oss, at vi skal kalles Guds barn! Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har
kjent Ham.
2 Elskede, nå er vi Guds barn (Vi trenger ikke å vente til tusenårsriket. Han sier at vi er
det nå). Og det er ennå ikke blitt åpenbart (phaneroo, eller manifestert) hva vi skal bli,
men vi vet at når Han blir åpenbart, (når han skal phaneroo), skal vi bli lik Ham, for vi
skal se Ham som Han er.
Derfor, slik som Han blir manifestert, slik blir vi manifestert, fordi det er en forening av
bruden og brudgommen, forenet sammen ved den samme doxa. De samme meninger,
verdier og bedømmelser.
3 Og hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, likesom (som betyr: På
samme måte som) Han er ren.
Aller først: Hvem er Han? Han er Ordet. Og hvordan renser vi oss selv? "Ved
vannbadet i Ordet." Efeserne 5:26
David sa i Salme 119:9 Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter
ditt ord.
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Så vår renselse kommer gjennom Guds Ord, som Hans redskap.
Det tar oss til dette som broder Branham sa i 63-0728 Kristus, er mysteriet 579. Da
kan vi se at bryllupsmåltidet er for hånden. Hvis jeg aldri ser deg igjen, husk at
bryllupsmåltidet er nært forestående.
Og fra Collins ordbok blir vi fortalt dette: Hvis noe er for hånden, eller nær for hånden,
da er det veldig nær i handling eller tid. Og synonymet betyr: "det nærmer seg",
"nærme", "nært forestående" eller "rett rundt hjørnet".
"Og da er Riket, i henhold til løftet, rede til å starte opp i det store tusenårsriket, en
bortrykkelse av Menigheten, og en ødeleggelse av de ugudelige og av verden, under
det 6. Segl. Jorden skal bli renset av vulkanene for å ta bort all verdens fordervelse og
synd, og for å forme henne på nytt igjen, og for å frembringe et lyst nytt årtusen for den
tidsalderen som skal komme."
"Når vi ser alle disse store trefoldige åpenbaringene: Gud i Kristus, Kristus i
Menigheten, riket som kommer, Adam og Eva forløst tilbake til Edens hage i
representasjonen av Kristus og hans Brud. Og da vil riket bli gjenopprettet i henhold til
Hans løfte. Lovet være Gud.
Nå, ved åpenbaringen av det trefoldige mysteriet (hemmeligheten) og ved det
personlige stadfestede Ordet, ved Hans opprinnelige Lederskap...
Og igjen sa broder Branham i: 63-0728 Kristus er mysteriet 432. Nå, Å du, det er bare
så mye her, vi kunne bare fortsette videre. Legg merke til dette treet, Kristus, Legemet i
hagen, som gjør, nå, gjør Hans mysterium kjent for dette Brudetreet (følg med)
forløst av Kristus, den andre Adam (Du tror at Han var det?), og kommer tilbake igjen til
Eden sammen med sin falne hustru, forløst tilbake til sitt hjem igjen.
Det er Kristus og Menigheten i dag, Han tar sin hustru tilbake igjen. Ser du nå det
trefoldige mysteriet? Gud, manifestert i Kristus. Kristus, manifestert i Menigheten;
alt sammen for å bringe tilbake den opprinnelige Adam og Eva igjen, mann og kvinne,
som er ett, laget av samme blod og av samme Ånd, og alt annet.
Hvem er da Brudgommen, Han som bruden er kalt til å komme ut for å se Ham? Det var
Kristus Ordet som sto ved døren og banket på, og Han er dommeren, Gud selv, og Han
er Ordet. Johannes 1:1 i begynnelsen var Ordet og Ordet var Gud. "Og vi er forlovet
med Kristus. Vi er forlovet med Kristus, Ordet, som er Gud, Den Hellige Ånd, Ham Selv.
Den syvende engelen i Matteus 25, sa: "Se brudgommen, kom ut for å møte ham. – Og
hvem er det som er her? Er dette et Parousia av Guds sønn eller av Gud Selv? Så hvem
er her? Elohim. Gud kom ned med et rop. Hvis du ikke vet hvem som har kommet ned,
da vet du ikke hvem vi har blitt kalt ut for å møte.
65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 58. Hvis du er gift med Kristus, Kristus er
Guds Ord.
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65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 71. Nå, Hun, som en kvinne, hvis Hun er gift
med Kristus Ordet, kan Hun ikke være gift med en kirkedenominasjon på samme tid,
for Hun er bundet ved det. Hun skal…kan ikke leve med begge ektemennene på samme
tid.
65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 177. Er du gift med menigheten? Eller er du
gift med Kristus, Ordet
63-0321 Det 4. Segl 224 Det er Guds Brud. Gud er Kristus.
62-0121E Lammets Bryllup 284. Bare ta Guds ord og si: “Gud, jeg gjorde feil. Jeg er lei
for at jeg gjorde det. Du kjenner mitt hjerte. Jeg gjorde feil. Rett her på dette grunnlaget,
bekjenner jeg mine feil. Og fra denne kvelden, fra nå av, er jeg forlovet med Deg. Jeg
er en del av Bruden. Jeg vil aldri gjøre det igjen; vil aldri la temperamentet bli sluppet
løs igjen. Jeg vil — jeg skal opptre som en dame. Jeg skal opptre som en gentleman.
Jeg skal gjøre de tingene som Bibelen sier jeg skal gjør. Jeg tar Deg på Ditt Ord rett nå.”
Nå begynner du å komme fram til noe.
285 Tror dere det, forkynnere av evangeliet? [Forkynnerne sier: “Amen.” — Red.) Er det
Sannheten? [“Amen.”] Det stemmer.
62-0211 Enhet 34. Nå, menigheten er nå blitt forlovet med Kristus for et bryllup.
Bryllupet har ikke blitt utført ennå; det vil skje ved Lammets bryllupsmåltid. Så vi ser at
menigheten nå er forlovet, slik som en mann som er forlovet med sin kone. Hva gjør
han mens de er forlovet? Han gir henne bare alle slags ting, sender gaver til henne, får
henne til å føle seg bra. Det er det Kristus gjør med Sin Menighet.
57-0417 Herrens annet komme 83. Tenk på det. Vi er ikke bare forlovet, men vi er gift.
Menigheten er gift med Kristus. Vi er Kristi hustru, som frembringer barn.
57-1002 Spørsmål Og Svar Hebreerne Del II, 536. Hedningemenigheten vil bli ført inn i
Herligheten, og Bruden vil bli gift med Kristus.
62-0121E Lammets Bryllup 95. Og når kvinnen, Menigheten, er gift med Kristus, da
er de ikke lenger to. De er Én. Kristus i deg!
Broder Branham sa i talen 62-0624 Super-Tegn 24. Vi ser tiden nærmer seg. Snart, vi
ser etter den Engelen som vil sette Sin fot på landet og på havet, og løfte opp sin hånd
og sverge ved ham som lever i all evighet, at tid skal ikke være mer.
Han sa: "På den tiden skulle Guds mysterium være avsluttet." Vi forstår nå, Far, at
Guds trefoldige mysterium har blitt gjort kjent for oss. Og vi forstår, og vi ser nå
etter de mystiske tordener som kom ut fra himmelen, i Johannes Åpenbaring, og som
ble forseglet på baksiden av boken.
Nå vil vi igjen lese fra hans tale: 63-0728 Kristus er mysteriet 529 "Guds rike er inni
deg," sa Bibelen, Jesus. Kongeriket... Vi er ikke et kirkesamfunn. Vi tilhører et
Kongerike, og det Riket er Guds Ord som skapte Ånd og Liv i vårt eget liv, og
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brakte alle løfter i denne tiden til å skje, slik det gjorde på den tiden da Ordet og Gud
var ett.
Og Ordet og Gud er ett i Hans Menighet i dag, noe som gjør Det til Hode for
Legemet, som er blitt gjenløst for å bringe ut budskapet i denne siste tiden, og bli tatt
opp fra de døde i en oppstandelse, for å komme tilbake og bli gjenopprettet igjen, slik
som Adam og Eva i begynnelsen, i Edens hage. Guds trefoldige mysterium, Hans
Legeme. Å, du.
Nå, broder Branham forteller oss at de syv tordener er åpningen av seglene. Og da
hvert segl ble åpnet, var det en torden som ble hørt. Du har hørt uttrykket «et
tordenskrall», ikke sant? Så da hvert segl ble åpnet opp og skrelt tilbake, da skrallet en
torden.
Så, noen stiller broder Branham et spørsmål.
64-0830E Spørsmål og Svar 395. Har de syv tordener som tilsvarer syv mysterier,
allerede blitt åpenbart? Ble de åpenbart i De Syv Segl, men er likevel ennå ikke kjent
for oss som tordenene?
Det er spørsmålet som de stilte til broder Branham. Se nå på hans svar.
78 Nei, de ble åpenbart i De Syv Segl; det var det som tordenene handlet om. De
skulle åpenbare... De syv tordener som hadde ytret sine røster, og ingen kunne finne ut
hva det var... Johannes visste hva det var, men han fikk forbud om å skrive det. Han sa:
Men i de dager, når den syvende engelen gir lyd fra seg, når han skal blåse i
basunen, da ville de syv mysteriene til de syv tordener bli åpenbart." Og den
syvende engelen er en budbærer til den syvende menighetstiden. Ser dere?
Så, disse folkene som lærer at de har en stor åpenbaring om de syv tordener, eller at de
kommer til å åpenbare de syv tordener, eller at det kommer en eller annen mann eller
syv forkynnere, som skal komme og åpenbare de syv tordener. Enten så lytter de ikke til
det som profeten sa, eller så tror de bare ikke på det som han sa. Fordi han sa "NEI, en
mann skal ikke komme for å åpenbare dem, fordi de syv tordener er allerede blitt
åpenbart i De Syv Segl."
Så hele denne gruppen som søker etter de syv tordener, de beviser rett der at de ikke
tror på den læren som profeten lærte.
Broder Branham sa i talen 64-0614M Avdekkingen av Gud 274. Nå, noen har, mange
har sagt til meg, og teologer har sagt: “Broder Branham, hvis Herren Gud …” Sa: “Med
din erfaring, som Herren har gitt til deg for Sitt folk”, sier dette med ydmykhet, sa, “så
ville du være kvalifisert til å selv skrive en Bibel, ditt Ord, som Gud har manifestert.”
275 Jeg sa: “Det kunne være sant.” Ser dere, han prøvde å fange meg. Skjønner? Jeg
sa: “Men, du skjønner, jeg kunne ikke gjøre det.” Han sa: “Hvorfor kunne du ikke det?
Du har alle kvalifikasjoner.”
276 Jeg sa: “Men, se her: Ikke ett eneste ord kan bli lagt til eller bli tatt bort.”
Skjønner?
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277 Og han sa: “Vel, hva da med de syv tordener?" (Ser dere?) Sa: “Ville ikke de syv
tordener som tordner ut, vil ikke det være en Åpenbaring som vil bli gitt til en eller
annen mann?”
278 Jeg sa: “Nei, sir, det ville være å legge noe til Det, eller å ta noe bort fra Det.”
279 Alt sammen er åpenbart Der inne, og de Syv Segl åpnet opp åpenbaringen om
hva Det var. Det var det det var. Ser dere, Han er fremdeles i Ordet. Ser du, du kan
ikke gå på utsiden av Ordet. Det vil ikke gå utenom Ordet. Og Guds Ånd vil aldri gå
utenom Ordet. Den vil holde Seg rett til Ordet; forblinder noen, og åpner øynene til
andre. Det vil alltid gjøre det.
Å du. Hva kan vi da si om et folk som vil søke etter ting utenfor Ordet? De kan ikke være
av Gud, min broder og søster. De er sannelig ikke født på ny av Hans Ånd, og Hans Ånd
er Hans Ord. Så hold deg unna all denne spekulasjonen som foregår, og hold deg rett
sammen med det Skrevne Ordet, slik det er blitt åpenbart av Guds stadfestede profet.
Spørsmål 2. I Menighetstidsboken, i Pergamon Menighetstid, her står det at det første
oppgjøret var på Karmel-fjellet, det andre oppgjøret var på Forklarelsens berg, og det
tredje vil være på Sion-fjellet. Så hva er dette oppgjøret på Sion-fjellet?
Svar 2. Så, det spørsmålet som brødrene stiller, er dette: Hva er oppgjøret på Sionfjellet? Brødrene stiller sitt spørsmål sammen med en henvisning til hva broder Branham
sa i Menighetstidsboken. Så la oss selv lese dette.
Menighetstidsboken Kapittel 5 - Pergamon Menighetstid 54 Slik Israel forlot Egypt
for å tilbe i frihet, drev ut de innfødte, reiste opp en veldig nasjon med store ledere som
David, etc., for så å sette en Akab på tronen med en Jesabel bak seg, for å styre, slik
har vi i Amerika gjort nøyaktig det samme.
Våre forfedre reiste til dette landet for å tilbe og leve i frihet. De drev tilbake de
innfødte og tok over landet. Mektige menn som Washington og Lincoln ble reist opp,
men etter en stund ble disse aktverdige menn etterfulgt av andre menn av et
såpass dårlig kaliber, at det snart var en Akab som satt i presidentstolen med en
Jesabel bak seg, for å styre ham. Det er i en tid som dette, at budbæreren fra Malakias
må komme. Da kommer det et Karmelfjell-oppgjør i senregnet. Følg nøye med på
dette nå, så dere ser det i Ordet.
Johannes var forløperen i Malakias 3. Han plantet tidligregnet og ble forkastet av
organisasjonene på sin tid. Jesus kom og hadde et oppgjør på Forklarelsens berg.
Kristi andre forløper vil så ut til senregnet. Jesus vil være oppgjøret mellom
denominasjonene og trosbekjennelsene, for Han vil komme og støtte Sitt Ord, og ta
Sin brud i bortrykkelsen.
Det første oppgjøret var Karmel-fjellet; det andre var Forklarelsens berg, og det
tredje vil være Sion-fjellet.
Ja vel, så det er ikke det eneste stedet i Menighetstidsboken hvor broder Branham
talte om dette oppgjøret på Sion-fjellet. Han sa også i avsnitt 61.
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Menighetstidsboken kapittel 5 - Pergamon Menighetstid 61 Endetidens budbærer vil
stå frem i Guds fastsatte tid. Som alle vet, dette er endetiden nå, for Israel er i
hjemlandet. Ifølge Malakias vil han komme når som helst nå.
Når vi ser ham, vil han være trofast mot Ordet. Han vil være på sin plass (pekt ut i
Ordet, Åpenbaringen 10,7), og Gud vil stadfeste tjenesten hans. Han vil forkynne
sannheten, slik Elias gjorde, og være klar for et oppgjør på Sion-fjellet.
Derfor, for å forstå hva dette oppgjøret på Sion-fjellet er, må vi forstå hva dette Ordet
Sion-fjellet står for.
Broder Branham sa i talen 64-0823E Spørsmål Og Svar 235. Nå, da vil det være et
leirmøte av de hellige over hele jorden. Og Satan blir sluppet løs fra sitt fengsel, og
går igjen for å føre krig med de hellige, akkurat slik som han gjorde i himmelen til å
begynne med.
Og da lar Gud det regner ild og svovel ut av himmelen, og hele jorden blir fjernet slik
som... "Den blir bare brent opp og ødelagt. Og det er ikke noe mer hav, ikke noe mer
vann, ikke noen ting tilbake på jorden. Vulkaner vil sprøyte ut og eksplodere og sprenge
i luften, og alt sammen ...
235 Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var
blitt borte, og havet er ikke mer.
Og jeg, Johannes, så den hellige Staden, Det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra
himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom.
Husker dere det?
Og i denne Bruden..."Se, Guds bolig er sammen med mennesker," og Gud skal bo
sammen med dem på denne pyramideformede byen, femten hundre kvadrat-miles. Og i
toppen av byen vil det være et Lys. Amen. Å, den byen på Sion-fjellet, Som en
fremmed, men jeg elsker den likevel. Jeg vil møte deg i de tider, når jeg kommer til den
byen på fjellet.
Derfor, denne betegnelsen, Sion-fjellet, det refererer til selve Det Nye Jerusalem,
siden Det Nye Jerusalem vil være denne byen på Sion-fjellet, som vil være det store
Hellige Guds Fjell hvor de hellige skal leve evig, der i denne Hellige Byen.
Vi bor i Amerika, og derfor blir vi kalt amerikanere. Folk som bor i Bolivia, blir kalt
bolivianere, og folk som bor i Peru, blir kalt peruanere. Så vi ser da at de som bor i Sionfjellet, vil være bruden. Og hun vil være kjent som Sions døtre. Akkurat som
etterkommerne til det revolusjonære folket, kalles revolusjonens døtre.
Broder Branham sa i talen 64-0802 Det fremtidige Hjem 385. Hør. La oss bare lese
det. Se her. På den dagen skal syv kvinner gripe tak i en mann og si: Vi skal spise vår
egen mat, … gå med våre egne klær. La oss bare få kalles ved ditt navn, og ta bort vår
vanære.
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386 Det er endetiden, hvor vi nå lever; ekteskap, skilsmisse, prostitusjon og hva som
helst annet.
På den dagen skal HERRENS spire være vakker og herlig, … landets frukt utsøkt og
praktfull … de … unnslupne av Israel. (Hvordan du flyktet bort fra all den
fordømmelsen! Skjønner?) Da skal det skje: Den som er igjen i Sion og levningen i
Jerusalem, skal …
(Skal vi se.) … i Jerusalem, skal kalles hellig, hver den som er oppskrevet blant de
levende i Jerusalem, se: Når Herren har vasket bort urenheten hos Sions datter,
(husk, det er alltid Bruden, ser dere) … og han har renset Jerusalems blod (det er
levningen av jødene, pluss Bruden, ser dere) … og i hennes midte med dommens
ånd, ild …
387 Ild, det er alltid Guds dom, når Han fastsetter Sin endelige dom. Kaller deg,
rettferdiggjør deg, og bringer deg til gjenløsning. Da bryter Hans dom fram over
deg, og Den Hellige Ånd og Ild renser bort synden. Da tilhører du Ham.
388 Samme tingen som Han gjør med jorden, når Han renser den med Ild, og ved
den brennende og lutrende ånd. Se nå. Lytt! Er dere klare? Da skal HERREN skape en
sky av røyk om dagen, og skinnet fra … flammende ild om natten over hvert bosted på
Sions berg og over hennes forsamling. For over all herligheten skal det være et dekke.
Nå, broder Branham talte også om dette i sin tale,
62-0318E Det Talte Ord Er Den Originale Sæd 186 "Så, i senregnet vil det komme
frem et nytt Karmel-fjell, et oppgjør: Bibelen som blir bokstavelig oppfylt. Døperen
Johannes, Hans budbærer ryddet vei foran Ham i Malakias 3. Han plantet et tidligregn
og ble avvist av kirkene, kirkesamfunnene, fariseerne og saddukeerne i sin tid. Jesus
kom og hadde et oppgjør på Forklarelsens berg.
Denne forløperen i de siste dager, vil så ut for et tidligregn. Jesus vil være oppgjøret
mellom kirkesamfunn og trosbekjennelser (som er Hans Ord). Når Han kommer,
oppgjøret, bortrykkelsen av Hans Brud ... Det første var Karmel-fjellet. Den andre
var Forklarelsens berg. Det tredje vil være Sion-fjellet. Glory.
Så oppgjøret på Sion-fjellet vil være brudens bortrykkelse, de som skal være
innbyggerne i Sion-fjellet, Sions datter, Kristi Brud.
64-0830E Spørsmål og Svar 31. Nå, dette lyset på toppen av fjellet, vil ikke lyse
opp hele verden; Det vil bare lyse opp byen. Men Det kan kanskje bli sett i en
omkrets av tusenvis av miles; Men det vil ikke lyse opp jorden, fordi Bibelen sa, i den
nye verden, at "fra en sabbat til en annen og fra den ene nymånen til den andre"
(Du skjønner?) "vil folket komme opp foran Herren, til Sion, opp til byen for å tilbe.
Og nå, de vil være på utsiden av byen, ikke bruden, men menneskene som
kommer opp i den andre oppstandelsen, de vil være jorddyrkere, akkurat som Adam
var, og så videre, og ta seg av hagen. Men kongen og dronningen vil bli værende i
byen."

10

Spørsmål 3
Jeg vil gjerne ha din mening om dette sitatet nedenfor, mange takk.
63-0318 Det Første Segl 283 "Og Jesus, Hans Navn på jorden var "Forløser", Jesus.
Da han var på jorden, var han Forløser, det er sant. Men da han erobret død og helvete,
erobret dem og steg opp på det høye, da fikk han et nytt navn. Det er grunnen til at folk
roper slik de gjør, og de får ingenting.
Handler dette om det nye navnet til Jesus som skulle bli åpenbart i tordener? Og hva er
da dette nye navnet til Jesus i dag?
Svar 3
Grunnen til at denne personen stilte dette spørsmålet er fordi der er en falsk lære som
gikk frem for mange år siden, tidlig på 80-årene, som var basert i mangel på forståelse
av Skriften angående dette sitatet av broder Branham.
Så dette sitatet blir tatt ut av sin sammenheng av noen mennesker, der de får folk veldig
begeistret for det å prøve å finne ut hva det nye navnet til Jesus er, det som broder
Branham talte om her i dette sitatet.
Aller først vil jeg etablere en ting her. Enten tror vi at William Branham var en ordprofet,
at som en Ordprofet kunne han aldri legge noe til eller ta noe bort fra Guds Ord. Enten
tror du det, eller så tror du ikke Guds Ord. Derfor, William Branham var nødt til å si det
som allerede var blitt sagt i Skriften.
Gud advarte oss mot å legge noe til Hans Ord eller ta noe bort fra Hans Ord. For å gjøre
det, ville ta bort ditt navn fra Livets Bok. Og derfor, når vi vet dette, for å tenke at Gud
ville gi Jesus et helt annet navn enn det han er blitt kalt i Guds Ord, da ville du måtte gå
utenfor Skriften, for å gjøre det.
Så bare få den forestillingen ut av tankene dine. Og da, vi vet at William Branham på
ingen måte ville komme med noen påstand som ville være i strid med det Gud sa i Sitt
Ord. Så da må vi spørre oss selv: Ok, så hva prøvde da broder Branham å fortelle oss
gjennom denne uttalelsen?
Vi leser i Åpenbaringen 22:18 For jeg vitner for hver den som hører de profetiske
ordene i denne boken: Hvis noen legger noe til alt dette, skal Gud legge på ham de
plagene som det er skrevet om i denne boken.
19 Og hvis noen tar bort noe fra ordene i denne profetiske boken, da skal Gud ta
hans del bort fra Livets Bok, fra den hellige Staden og fra det som det er skrevet om i
denne boken.
Og vi kan også se på hva apostelen Paulus sa, angående hva han lærte. Han sa at hvis
vi på noen måte forandrer på det som han forkynte, da er vi forbannet.
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Galaterne 1:6 Jeg undrer meg over at dere så snart faller bort fra Ham som kalte dere i
Kristi nåde, til et annerledes evangelium,
7 som slett ikke er et annet. Men det er noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi
evangelium.
8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere noe annet enn
det som vi har forkynt dere, han være forbannet!
9 Som vi har sagt før, så sier vi nå igjen: Hvis noen forkynner dere noe annet enn det
dere har mottatt, han være forbannet!
Og dette ordet, noen, som han her henviser til, inkluderer også enhver av Guds syv
menighetstids-budbærere. Det er faktisk slik vi vet at disse mennene var Gud-sendte
budbærere, fordi de ble stående sammen med Ordet. Nå, når det er sagt, og siden det
ikke er gitt noe annet navn på jorden, som vi kan bli frelst ved, som vi leser i ...
Apostlenes gjerninger 4:10 så la det være kjent for dere alle og for hele Israels folk, at
det er i Ham, ved Jesu Kristi, Nasareerens navn, Ham som dere korsfestet, men som
Gud oppreiste fra de døde, at denne mannen står her frisk foran dere.
11 Han som er steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt
hovedhjørnestein.
12 Og det er heller ikke frelse i noen annen, for det er ikke noe annet navn under
himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.
Og vi ser her at Gud tok navnet på sin Sønn, Jesus, og gjorde noe med det, for å
forandre det, så hva var det Gud gjorde for å forandre Hans Navn?
Vi finner svaret i Apostlenes Gjerninger 2:36 La derfor hele Israels hus vite for visst at
Gud har gjort denne Jesus som dere korsfestet, både til Herre og til Kristus.
Det gjør Ham til "Herren Jesus Kristus"
Legg merke til at Gud la til to pronomen, Herre og Kristus, til Jesu navn, og det er Hans
nye Navn. Og det er faktisk det som Gud gjør for alle sine barn. Hele himmelens familie
har det samme navnet.
Efeserne 3:14 Av denne grunn bøyer jeg mine knær framfor vår Herre Jesu Kristi Far,
15 fra Ham som ethvert farsforhold i himlene og på jorden har fått sitt navn,
Da må det nye navnet ha det samme navnet, hans fornavn, sammen med to ekstra
pronomen. For Gud forandrer seg ikke. Det er umulig for Gud å forandre seg. Malakias
3:6
Så da, Gud forandret på navnet til Abram. Legg merke til at hvis Han ikke forandrer seg,
hva gjorde så Gud da Han forandret Abrams navn? Han forandret det til Abraham. Legg
merke til at det samme navnet er der, men Gud la til bokstavene "ha". Gud ga ham ikke
et helt annet navn, slik som George eller Roger eller et annet navn som det. Han er
fortsatt Abram, men med en omorganisering av bokstavene, til: Abraham.
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Og da Gud endret Navnet Sarai, Han endret det til Sarah. Og derfor, Gud endret det
ikke til et helt nytt navn, slik som Sally eller Lilly, eller et annet navn. Hun beholdt navnet
sitt, men bokstavene ble omorganisert litt annerledes.
Og da Gud forandret Saul til Paul, Han omorganiserte bare den første bokstaven, fra en
S til en P. Og ved oppstandelsen, når vi får våre nye legemer, vil det ikke være et ulikt
legeme som vi vil motta, men det vil være det samme legemet med atomer og celler
som er omorganisert for å passe mønsteret til et endeløst liv.
1. Korinterbrev 15:43 Det blir sådd i vanære, og det blir oppreist i herlighet. Det blir
sådd i svakhet, og det blir oppreist i kraft.
44 Det blir sådd et naturlig legeme, og det oppstår et åndelig legeme. Det er et naturlig
legeme, og det er et åndelig legeme.
45 Og slik er det skrevet: Det første mennesket, Adam, ble til en levende sjel. Den siste
Adam ble til en livgivende Ånd.
46 Det åndelige er imidlertid ikke det første, men det naturlige, deretter det åndelige.
47 Det første mennesket var av jorden, jordisk. Det andre Mennesket er Herren fra
himmelen.
48 Slik den jordiske var, slik er også de jordiske. Og slik Den Himmelske er, slik er også
de himmelske.
49 Og slik vi var kledd i bildet av den jordiske, slik skal vi også være kledd i bildet av
Den Himmelske.
50 Men dette sier jeg, brødre, at kjøtt og blod kan ikke arve Guds kongerike.
Forgjengelighet arver heller ikke uforgjengelighet.
51 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli
forvandlet,
52 i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal nemlig lyde, og de
døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet.
53 Det er nemlig nødvendig at dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og
dette dødelige må bli ikledd udødelighet.
54 Når så dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet og dette dødelige er blitt
ikledd udødelighet, da skal det gå i oppfyllelse, det ord som er skrevet: Døden er
oppslukt til seier.
55 Død, hvor er din brodd? Dødsrike, hvor er din seier?
56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.
57 Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.
58 Derfor, mine kjære brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, idet
dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren.
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Derfor, da "Jesus ble gjort til både Herre og Kristus", da la Gud til 2 pronomen til Hans
Navn, Jesus, og Hans nye navn er nå Herren Jesus Kristus. Men Jesus er fortsatt
grunnlaget for hvem han er. Kronet med herredømme og Salvet med Evig Liv.
Vel, dette er bare min tenkning om dette, og jeg kan ta feil, fordi jeg ikke er en stadfestet
profet. Men for meg er dette det eneste som gir mening. Men når du mottar et nytt navn,
da må det følge det samme mønsteret. Og "salvet" eller "Kristus" vil være en del av det
nye navnet, for det må være slik, for hele familien i himmelen vil ha dette navnet.
Vi ser at løftet først blir gitt i Jesaja 62:2 Folkene skal se din rettferdighet, og alle konger
din herlighet. Du skal kalles med et nytt navn, som Herrens munn skal nevne.
Så ser vi dette løftet igjen i Åpenbaringen 2:17 Den som har øre, han høre hva Ånden
sier til menighetene! Den som seirer, vil Jeg gi å ete av den skjulte manna. Og Jeg vil gi
ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet inn et nytt navn, som ingen kjenner,
uten den som får det.
Så la oss se hva det navnet vil være. Åpenbaringen 3:12 Den som seirer, ham vil Jeg
gjøre til en søyle i Min Guds tempel, og han skal aldri mer gå utenfor. Jeg vil skrive Min
Guds navn på ham, og navnet på Min Guds stad, det nye Jerusalem som kommer ned
fra himmelen, fra Min Gud. Og Jeg vil skrive Mitt nye navn på ham.
Så ditt nye navn vil være det samme nye navnet som ble gitt til Guds sønn, det som
Paulus sa at hele himmelens familie vil bli navngitt med. Og Gud sa at Han vil skrive Sitt
Eget Navn på oss.
Efeserne 3:14 Av denne grunn bøyer jeg mine knær framfor vår Herre Jesu Kristi Far,
15 fra Ham som ethvert farsforhold i himlene og på jorden har fått sitt navn,
Så alle disse menneskene som ønsker å presse inn litt følelsesmessig spenning om det
å motta et mystisk nytt navn, alt jeg kan si er at det ikke er noe mystisk med det. Alle
sønner har det samme navnet som Faderen har. På jorden var William en sønn av
Branham. Jeg var en sønn av Kocourek, men i Guds familie er vi alle sammen sønner
og døtre av Herren Jesus Kristus. Så du kan kalle meg Brian, Sønn av Herren Jesus
Kristus. (Legg ditt eget navn inn der).
Spørsmål 4. Hva er den rette musikken for gudstjenester i en lokal menighet av
troende etter Budskapets lære? Hva synes du om de musikalske sjangrene som er så
blandet inn i dag?
Hvilke typer instrumenter skal brukes i møtene? Er det riktig å ha et slagverk? Hva
synes du om dans i Ånden, ettersom Bibelen sier at David danset?
Svar 4.
Så for å svare på dette, la oss først se hva Guds profet hadde å si om det.

14

58-1007 Menighetsorden 50. Nå, når pastoren kommer til plattformen, la pastoren da
lede minst en eller to sanger, og gå deretter rett til Ordet. Ikke bruk tid til disse lange
vitnemøtene, og alle står opp og har et ord å si. Det har ikke noe for seg i Branham
Tabernacle. Hvis noen mennesker, hvis du lytter til dette lydbåndet, og du, det blir brukt i
din menighet, vel, det er helt greit.
Og vi er veldig glade for det, at det blir brukt i din menighet. Men i vår, her gjør vi ikke
det, det forårsaker bare forvirring. Jeg har vært pastor her i mer enn 20 år, og jeg har
funnet ut at det bare forårsaker forvirring. Hvis du har et vitnesbyrd, gi det før møtet, i
folkets forsamling, mens Ånden gir en velsignelse, og så videre.
Legg merke til at broder Branham nevner at pastoren leder sangen. Men senere, etter
seglene, da forteller han oss at det burde være en sangleder der, som skal gjøre det,
slik at pastoren kan være helt innviet til å bringe ut Ordet. Men da han begynte som
pastor, måtte han både lede sangen og forkynne, slik også jeg og andre pastorer har
måttet gjøre, på et eller annet tidspunkt.
Han sier dette i talen 63-1226 Menighetsorden COD 186. La—la broder Capps eller
hvem det enn er, som leder sangen… Og ha en sangleder, uansett hvem det er. Og ikke
la dem stå der oppe og fortelle, eller drive på som om de er en forkynner, skjønner.
La dem stå der oppe og lede sangen, det er deres oppgave.
187. Det er pastorens oppgave å forkynne, skjønner, ikke lede sanger. Han skal ikke
lede sangen, sanglederen leder sangen.
Da han talte om pastoren, sier han:
Han er ansvarlig og skulle komme ut oppkvikket under Den Hellige Ånds salvelse, fra
kontoret der inne, fra et eller annet sted, når tiden kommer. Han behøver ikke engang å
være på plattformen, når dette pågår. La ham oppholde seg på kontoret der bak,
skjønner, eller bak her inne, eller hvor enn det er, høyttaleranlegget her vil bringe det
inn, ser dere, når tiden er inne. Når han hører denne siste…hvis der er noen som har
en sang, som for eksempel en solo, duett, eller noe, som deres tredje sang.
Skjønner?
188. Slik at dere har hatt to fellessanger, bønn, og deres innsamling av et offer,
hvis man skal ta opp dette. Og la hver mann være på sin post.
Så la hver mann være på sin post. Hvis du leder sangen, må du være der. Hvis du tar
opp video av møtet, da har du en plikt til å være der. Hvis du samler inn offergaven, da
har du en plikt til å være der. Hvis du er kasserer, da er det din plikt å være der. Og hvis
du er en dørvakt, da er det din plikt å være der. Så gjør det beste du kan, fordi du tjener
Gud når du tjener menigheten.
Si: “Ja vel, mens vi synger denne siste sangen, nå, om de som tar inn et offer, vil
komme frem for å ta opp kveldens offer.” Skjønner? Og mens dere blir ferdige med å
synge denne sangen, kan de som tar inn offer, stå her. Si: “Ja vel, nå skal vi ha
bønn, og når vi ber, vil vi huske Den-og-den her, og Den-og-den,” og lese opp dette, vet
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dere, slik som det, slik som det. “Ja vel, alle står. Broder, vil du lede oss i bønn?” Så er
alt over.
Vel, dette er en av de største feilene vi finner i Budskapet i dag. Mange menigheter har
mer tid til sang enn hva predikanten har til forkynnelse. Sangtjenesten skulle ikke vare
lenger enn 15-20 minutter. Det ville være to forsamlingssanger, bønn, et offer og en
introsang, slik som Bare Tro, for å gi pastoren et signal om å gå ut av sitt studierom.
Jeg tror at denne menigheten følger dette ganske bra. Og en gang iblant kan vi ha en
spesiell sang (solo, duett, etc.), og han sa at det er ok. Men aldri la denne spesielle
sangen bli en underholdning (en forestilling), for da er det motivert av en feil ånd. Denne
spesielle sangen, slik som alle sanger, skulle ha en vakker melodi for å bringe folket inn
i en ånd av tilbedelse.
Og sitter du i en menighet hvor musikktjenesten er blitt gjort på rett måte, og
atmosfæren er satt til å motta Ordet, folket vil da høre fra himmelen.
Broder Branham sa i talen 63-0317M Gud i enkelhet 31. Når en forkynner går inn i en
forsamling av mennesker som ber i Åndens salvelse, da er man nødt til å høre fra
Himmelen. Slik er det bare. Man kan ikke unngå det. Men hvis du går inn i en
forvirring, da blir du så forvirret, og Ånden er bedrøvet; og vi ønsker ikke det, nei.
Han sa, to forsamlingssanger, som betyr sanger med flere vers og kanskje et refreng
mellom hvert vers. Så sa han at hvis du har en spesiell sang, en solo eller noe, da ville
det være den tredje sangen. Ikke en fjerde, femte, sjette eller syvende, slik som vi ser i
mange menigheter, før de til slutt gir 15 minutter til predikanten for å bringe ut ordet.
Jeg vil aldri glemme min første tur til Mbanza Ngungu, i Kongo DRC. De hadde nesten
to timer med sang, de hoppet rundt omkring. Og av de 2 timene var det minst 20
minutter med bongo trommer, hvor to bongo trommeslagere holdt en konkurranse
mellom sine to bongoer, og det hele var veldig kjødelig. Bare kjødelighet. Og deretter,
når det var min tid til å tale, da var de helt utslitt og svett, som om de nettopp hadde løpt
en maraton.
Da jeg ble kalt til å komme frem for å bringe Ordet, la jeg merke til, da jeg nærmet meg
den hellige talerstolen, at flere store kvinner som hadde danset opp- og nedover
gangen, var så utmattet at de bare dumpet ned i stolene sine, og la seg godt bakover i
dem, som om det nå var på tide å sove.
"Glem Ordet, de kom bare for å danse og synge." Så for å hindre dem i å sove, da åpnet
jeg opp begge munningene i mitt gevær, Guds Ord, med Det gamle testamente, og i den
andre munningen, Det nye testamente. Og jeg bare skjøt i vei. Det vekket dem.
Og hver gang jeg ankommer denne hellige talerstolen, da gjør jeg det, som om det var
min siste mulighet til å tale dette Guds Ord til deg. Og jeg bryr meg ikke om jeg blir satt
pris på, eller ikke. Jeg bryr meg ikke om du liker det jeg sier, eller ikke, eller hvordan jeg
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sier det. Det er ikke min sak, for det handler ikke om meg, det handler om Guds Ord,
som er hellig.
Og når jeg kommer i Herrens navn, og hvis du ikke liker det som Han ber meg om å si,
da må du bare ta det opp med Gud, fordi Han er den som sendte meg.
Og Jesus sa i Johannes 13:20 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tar imot en
som Jeg sender, tar imot Meg. Og den som tar imot Meg, tar imot Ham som har
sendt Meg.
Og siden jeg vet at Han sendte meg, da vil det å ta imot meg, være å ta imot Ham. Det
er akkurat det som vi nettopp leste, det Han sa til oss i Johannes 13:20.
Og denne samme apostelen Johannes skrev også i: 1 Johannes 4:5 Disse er selv av
verden. Derfor taler de av verden, og verden hører på dem.
6 Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører
ikke på oss. Av dette kjenner vi Sannhetens Ånd og villfarelsens ånd.
Så hvis du ønsker å vite om du er av Gud, da vil du høre på den som Han sender. Og
det å nekte å høre, det viser at du ikke er av Gud. Derfor spiller det ingen rolle for meg
om du tror at jeg lærer deg Guds Ord eller ikke. For hvis du ikke kan lese det som er
skrevet her oppe, bak meg på skjermen, rett foran ansiktet ditt, for å se det i Rødt og
Blått, da er jeg ikke ansvarlig for hva du gjør med Hans Ord.
Derfor, det som jeg lærer deg, det må du svare for. Og jeg vil være der ved den hvite
tronen, for å dømme disse som har hørt, men som ikke handlet etter det som de hørte.
Guds profet fortalte oss i sin preken, 56-0723 Ledet Av Guds Ånd 84. Nå, husk at ditt
blod er foran meg. Jeg plasserer det frem for Kristus. Som en forkynner er jeg
forpliktet til Ordet. Gud vil dømme meg hvis jeg ikke forkynner sannheten. Og hvis
jeg forkynner sannheten, da er det på dine hender. Han sa at hvis du ser fienden
komme, og du ikke advarer, da vil jeg kreve blodet av din hånd. Hvis du likevel gjør
det, da er det over på ditt eget hode.
Og fra talen, 60-0308 Å Skjelne Ånden 1. Og vi er her denne formiddagen, Far, samlet
sammen i denne ene hensikt, å studere, for å kjenne Guds vilje, og hva vi må gjøre for
å gjøre Kristus virkelig for folket i denne generasjonen. Vi vet med sikkerhet, at på
dommens dag vil vi bli brakt ansikt til ansikt med denne generasjonen.
Og som forkynnere vil vi være dommere. Og de menneskene som vi har talt til, og
deres holdning til det Ordet som vi bringer dem, vil bestemme deres evige
bestemmelsessted. Derfor, Herre, på den dagen vil vi være en dommer, for eller
imot den generasjon som vi forkynte for.
Så da jeg visste at Gud sendte meg, så kom jeg til Mbanza Ngungu. Og jeg kom ikke for
å høre på en løssluppen nytelse av lidenskap. Jeg kom for å tale Herrens Ord, for å
frelse disse menneskene fra seg selv.
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Og de fleste forstår ikke at en musikkens ånd, det er en seksuell ånd som kommer på
mennesker, og de ønsker å reise seg opp og riste med kroppene sine, sammen med
musikken. Og de vrir seg rundt og roper og skriker, men de glemmer at den Hellige Ånd
vil raskt trekke seg unna.
Broder Branham sa i talen 65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 142. Du sier,
“Broder Branham, er det sant?”
143. Slå opp i 1. Mosebok 4:16. og se der. ... Og Kain levde med sin hustru; og hun ble
med barn, og fødte Hanok: og han bygde en by, og kalte opp byen, etter…sin sønn,
Hanok.
144. Videre ned til Tubal, videre ned, for de begynte, ble designere av instrumenter,
musikk, og så videre. Sivilisasjonen kom ved Kain, riktig, bygde byer, instrumenter.
Vitenskapsmenn kom ved Kain, slangens sæd.
Det fortsetter videre i Kains avstamning, og vi leste at i hans avstamning var det også
tvillinger, Jabal og Jubal.
1 Mosebok 4:20 Ada fødte Jabal, han ble stamfar til dem som bor i telt og holder
buskap.
21 Hans bror hette Jubal, han ble stamfar til alle dem som spiller på harpe og
fløyte.
Så vi ser hvem som er opphavsmann til musikkinstrumenter, det var slektslinjen til Kain.
Jeg sier ikke at Gud ikke er i musikk, men det må være den rette typen musikk, fordi
musikk er tvillinger. Og hver vekkelse produserer tvillinger.
Og musikk produserer tvillinger, god gudfryktig hellig musikk, og deretter all annen
musikk. Men du må være klok nok til å vite forskjellen.
Jeg vil aldri glemme da jeg var i Japan på besøk i et forskningssenter for Pioneer
Electronics. Og de tok meg med til deres hydroponiske forskningssenter, der de forsket
på effekten av musikk. De dyrket Cherry-tomater i bare vann, og en flytende gjødsel. Og
i en seksjon spilte de Mozart og Beethoven.
Disse plantene trivdes godt og produserte fantastisk. I en annen seksjon spilte de
Heavy-metal og Rock 'n' roll musikk. Og plantene visnet bort og døde på vintreet.
Bare se på dine små barn og følg med dem, mens de rykker hodene sine når du går dit
hvor den typen musikk blir spilt. Stakkars små barn, de kan ikke noe for at det rykker og
vrir på seg. Musikken virker frem noe tvangsmessig, og de følger bare med strømmen.
De har ikke Den Hellige Ånd, og har ennå ikke fått nok undervisning som er blitt rotfestet
nede i deres hjerter, til å skille den gudfryktige musikken fra den ugudelige. Og det er din
jobb å sørge for at de får den undervisningen. For deres evige destinasjon hviler i dine
hender.
65-0801M Denne Onde Tids Gud 95. Kristne, ekte Kristne, er ikke opptatt med
vitenskapelig forskning og ting. Nei. Bare et øyeblikk, vi kommer tilbake til det. Men

18

Kains ætt er det, etter naturen til sin far, djevelen, full av verdslig kunnskap, skjønnhet,
og vitenskap, og lignende. Kains barn var vitenskapelige. De var utdannet.
Det var de som spilte på musikk-instrumenter; en moderne Elvis Presley, noe av disse
greiene som dette skolestyret lar skje her oppe i gata hver lørdags kveld. De bygger
byer, de forskjønner kvinner for personlig lyst.
Derfor er jeg, denne formiddagen, så takknemlig for disse pastorene som stiller dette
spørsmålet om musikk, fordi så mange mennesker er forvirret over denne saken. De
tenker at fordi det er bevegelse og begeistring i menigheten, da må det være den Hellige
Ånd.
En broder fortalte meg: "Å, du skulle ha vært der, den Hellige Ånd beveget seg bare i
disse menneskene." Og likevel fornekter de Ordet? Jeg tror ikke det var den Hellige
Ånd. Og de fleste vet ikke forskjellen mellom den Hellige Ånd og den vanhellige ånd.
Og jeg sa til denne broderen: "Broder, har du noen gang vært på en fotballkamp, der
menneskene, alle i harmoni, vil stå opp en etter en, og løfte hendene opp og ned slik, til
det ser ut som en bølge som strømmer rundt over hele stadion? "
Jeg sa: "Det er bare den menneskelige dynamo", "det er ikke den Hellige Ånd." Men de
menneskelige følelser og en menneskelig dynamo kan produsere alt det som Den
Hellige Ånd kan produsere. Men det gjør det ikke til Gud, eller endog til noe Gudfryktig.
– Folk er så naive.
Broder Branham sa at musikken i menigheten skulle begynne å spille 20-30 minutter før
sangtjenesten begynner. Det er mens folket komme inn, og de setter seg stille ned, eller
kneler ned, og ber og granske sine hjerter.
Musikken skulle spille en veldig dempet, rolig og nydelig musikk, slik som "Nede ved
korset der min frelser døde", eller "Den gode bønnens time ". Sanger slik som det, som
bidrar til å skape en atmosfære av ekte sjelegransking.
Da vil det få folket inn i en ånd av tilbedelse og sjelegransking. Så når sanglederen går
frem for å lede menigheten i et par menighetssanger i tilbedelse, da bør disse sangene
også være sanger som får folket inn i en rett atmosfære av forventning etter å høre
ordet.
Broder Branham sa i talen 63-0317M Gud i enkelhet 30. Det gamle pianoet, tror jeg,
stod bak i dette hjørnet, så langt jeg kan huske. Og hun spilte dempet, Nede ved
korset der min Frelser døde. En virkelig behagelig, dempet musikk. Og så,
sanglederen reiste seg og ledet i noen fellessanger, frem til tiden for forkynnelsen.
Og så, hvis de hadde en bra solist, da ville han synge. Men, ikke bare en masse
opptreden. Og deretter spiller musikken kontinuerlig. Og da når jeg hører det, visste
jeg at det var tid for meg til å komme ut.
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31 Når en forkynner går inn i en forsamling av mennesker som ber, og i Åndens
salvelse, da er man nødt til å høre fra Himmelen. Slik er det bare. Man kan ikke
unngå det.
Men hvis du går inn i forvirring, da blir du så forvirret, og Ånden blir bedrøvet; og
vi ønsker ikke det, nei. Vi ønsker å komme hit for å tilbe. Vi har nydelige hjem, som jeg
skal snakke om, om bare et øyeblikk, og så videre; hjemme, der vi besøker vennene
våre og tar dem med. Dette er Herrens hus.
Legg merke til hvordan han la dette ut for oss. Pianoet begynner å spille dempet rolig
musikk, og folket kommer inn i bønnens atmosfære, søker etter en hjertefølt opplevelse
med Gud.
Vi leser i talen, 63-1226 Menighetsorden 157. Det er skrevet veldig lite. Og jeg har fått
klager," ikke sant? Jeg hadde klager i begynnelsen av tjenesten. Vi har. Vi har sanger,
vitnesbyrd og bønner og bønneforespørsler, spesiell sang og kommer kanskje inn i
budskapet klokken elleve, eller etter det. Men da har vi ikke så mye tid til Ordet. Noen
av dem blir rastløse og må dra før det er over.
Vær så snill og forklar hvor mange sanger, og når tid du skal starte budskapet. Og
noen ganger har vi bønnebegjær, og det ender opp i et vitnemøte, noen ting som ikke
virker å være helt rett på det tidspunktet.
166. Vel, her er mitt forslag. Nå, husk nå, jeg har innrømmet at jeg er skyldig i å
lede an i dette. Men så har jeg fortalt dere hvorfor jeg har ledet det an, jeg spiller inn et
totimers lydbånd som skal sendes oversjøisk og over alt, med et Budskap, forstår dere.
167. Nå, her er hva deres forordning… La meg bare gi dere et eksempel. Ville det være i
orden, et forslag? Jeg ville si at kirken kunne ha sine dører åpne til et bestemt
tidspunkt, la så forsamlingen komme inn, la sangene spilles.
Og la alle komme inn for å tilbe, ikke for å gå på besøk. Og la dem ikke prate
etterpå, gi dem beskjed om å “Avslutte og gå ut, ikke snakke. Hvis en ønsker å
prate, skjer det på utsiden.
Men dette er et hellig sted, la det bevares rent.” Nå, hvis Herrens Ånd er virksom
her, la oss da bevare Herrens Ånd. Skjønner? Og Den vil da fortsette å virke. Hvis
dere ikke gjør det, merk dere da mine ord, det kommer til å falle; så visst vil det
det. Og la oss bevare det, det er vår plikt, det er derfor jeg er her i kveld. La oss holde
dette på linje med disse forordningene.
65-1206 Moderne Hendelser Blir Klargjort Ved Profeti 161. Og det er hva
menigheten har gjort i dag. Dere har kommet bort fra den gammeldagse opplevelsen
som dere hadde for mange år siden, da dere stod på gatehjørnet og forkynte Evangeliet.
Dere kom ut av disse organisasjonene og kalte dere “et fritt folk!” Nei! Fordi dere har
igjen surret dere inn i det, som en gris til sin søledam eller en hund til sitt spy. Hvis
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det fikk Ham til å spy den første gangen, vil det få Ham til å spy igjen. Det stemmer! Gud
spyr deg ut av Sin munn, Han sa: “Dere er lunkne, verken varme eller kalde”; har noen
få møter, spiller så litt musikk, og synger litt, når, det er absolutt… Det har nesten blitt en
vanære for kristendommen.
162. Den gjengen av små Rickyer som stod der, ristet på seg selv rundt omkring,
som i denne Rock 'n' roll, og sang disse salmene, det er en vanære mot Jesus
Kristus!
Det er ikke lenger noe høytidelighet igjen i menigheten i det hele tatt. Det synes som
om alt sammen har blitt en Rock 'n' roll greie og et moteshow, i stedet for den levende
Guds Menighet, hvor Jesus Kristus kan manifestere Seg Selv i kraft.
Det virker for meg som at noe er galt et sted. De faller fra. Og Bibelen sa det ville bli
på den måten. Skjønner? Se hvor dere er. Vær forsiktig, våkne opp før det er for sent.
Så nøkkelordet her, som han forteller oss, er høytidelighet. Og dette ordet, høytidelig,
betyr: Alvorlig eller dyster; forårsaker alvorlige tanker eller en oppriktig
sinnsstemning.
54-0512 De Syv Menighetstider 173 Men vent nå bare et øyeblikk. Hva har vi? Vi har
ingenting, ikke noe mer enn de har. Det er helt riktig. Så lenge vi krangler og bråker
oss imellom, og fortsetter videre med det, da vandrer vi fortsatt som mennesker.
Inntil en mann bøye seg ned ved alteret og får det rett med Gud, inntil han kan
overse de små tingene og bevege seg videre slik som en kristen skulle gjøre...
«Det du beskylder andre for, det gjør du selv.» Ikke sant? Ikke skrik til dem. La oss først
holde vår egen sti ren.
174 Dere fremmede må unnskyld oss, jeg gir nå menigheten en tilrettevisning i
Evangeliet. Legg merke til at dette er riktig. Det er akkurat hva du trenger.
175 "Å," sier du, "vi har det." Og går opp der og slår pianoet så hardt som du bare klarer,
og en masse med trommer, og løping opp- og nedover gulvet. Og går så ut og bråker
med naboen din.
Har dere fått noe? Å, nei. Nei, sir. Det eneste vi har fått, er lunkenhet. Så lenge
musikken er i gang, da løper vi. Når musikken stopper opp, da stopper vi. Broder,
ikke beskyld den andre karen for noen ting. La oss først feie for vår egen dør. Amen.
176 Jeg sier deg at vi trenger en gammeldags vekkelse, en slik som vi pleide å ha
nedover i landet, da de lå på sine kne hele natten, de kunne ikke fortsette videre. De
hadde en virkelig gudfryktig sorg, og de kunne ikke gå tilbake til alteret og bli der,
men de går ut og gjør det rett med naboene som de hadde gjort urett mot, og de får
ordnet opp i ting ... Dere vet at det er rett. Det svir. Men, broder, det vil hjelpe deg. Det
stemmer. Du trenger å vite dette, min venn. Ja visst.
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62-1124E Alle Ting 30. Hva er viktigere enn at Guds Ord må gå frem? Det er hva jeg
tenkte på. Disse gatemøtene som...
Det pleide å være slik i gamledager, at predikanten ville stå der og forkynne, til blodet
og svetten rant ned i skoene hans. Hvis de har et gatemøte i dag, det er mye sang,
og mye av alt mulig annet.
Og broder, noen prøver å lede i bønn. Og han ber for presidenten, og alle andre, og
går igjennom det i omtrent en time. Og folket har allerede gått sin vei. Ordet er det
viktigste, Ordet. Men vi har mistet interessen. Noen ganger... Jeg setter pris på
vitnesbyrd.
Jeg setter pris på musikk og alle de tingene. Men det er ikke hovedtingen. Det er
nødvendig med forkynnelse av korset. Det er nødvendig med en omskjærelse av
Ånden for å bringe liv. Det er der hvor vår oppriktighet har forsvunnet. Det var
tidligere en tid hvor vi la merke til den store oppriktigheten.
Når en mann vet at det er galt at disse tingene får krype inn i hans menighet, og
likevel sier han ingenting om det til dem? Hvor er den dype oppriktigheten? En
pastor sa til meg: "Du kommer til å miste din tjeneste." Jeg sa: "Gud ga meg denne
tjenesten.
Og hvis Guds Ord, det å forkynne det, får meg til å miste det, da har jeg gått glipp
av noe et eller annet sted. Gud vil respektere Sitt Ord. Han venter på det."
Det viktigste er hva som er formålet med sangene du synger? For hvis det ikke er for å
skape en forventning om å høre Ordet, da er det galt. De fleste menigheter synger for en
underholdning. Folk kommer ikke for å høre Ordet, de kommer for underholdningen.
59-0802 Uten Penger, Uten Betaling 29. Det er så mange underholdende ting i vår
tid. Det er så mye som vil lokke mennesker til det vi ville kalle “fornøyelser,” og det
gjelder alle mennesker i alle aldre.
30 Det er fristelsene for ungdommen, de moderne dansene og rock ‘n’ roll festene,
og musikken som de har, og som følger med det. Og det er alt sammen forlokkende,
som en underholdning.
31 Jeg bryr meg ikke om hvor godt et hjem et barn har blitt oppdratt i, og hvordan det er
blitt opplært til å gjøre rett; hvis det barnet ikke har tatt imot opplevelsen i den nye
Fødsel, da vil rock ‘n’ roll musikk fange oppmerksomheten hans i det øyeblikket
han hører det.
Fordi i ham, det er født i ham fra naturen, en kjødelig ånd. Og djevelens makt er så
stor i dag, at den fanger den lilles ånd.
60-0229 Den Kommende stormen 92. Verden i dag, Amerika, vil ikke ha Evangeliet.
De vil ha underholdning. De må ha noe til å underholde dem, mye fancy musikk,
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eller noe sånt, eller en eller annen fest, noen stekte wienerpølser. De tingene er helt i
orden, utenfor menigheten.
Men menigheten er stedet hvor dom skulle bli forkynt, i kraften av vår Herre Jesu
oppstandelse og i en advarsel. Dom begynner i Guds hus, ikke fester; men dom.
55-0311 Antikrist sitt Segl 67. Vel, de holder seg hjemme på grunn av dette, og de
tingene som folk gjør. Det er en skam i dag, å kalle seg religiøs. De oppfører seg som
verden, fordi det er Amerikas ånd.
Amerika vil ha underholdning. Å, alle, alle har TV og radio. Og de hører på alt
mulig.
La meg gå inn i en manns hus, og la meg se hva slags musikk han hører på. La
meg se meg rundt og se hva slags litteratur han leser; da skal jeg si deg hva slags
ånd han har, som blir matet på det. Det stemmer. La meg se hvordan han oppfører
seg i sin daglige vandring. Det er Sant. Det er en skam.
Å du, hvordan kirken har falt bort fra nåden. Å, hvor sørgelig. Omvend dere og kom
tilbake. Det stemmer. Jeg sier det i Herrens Navn: Omvend dere og kom tilbake.
La oss be
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