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Åpenbaringen 3:14 Og skriv til engelen for laodikeernes menighet: Dette sier Han som 
er Amen, Det Trofaste og Sanne Vitne, Opphavet til Guds skaperverk:  
15 Jeg vet om gjerningene dine, at du verken er kald eller varm. Om du enda var kald 
eller varm!  
16 Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil Jeg spy deg ut av Min munn.  
 
17 Fordi du sier: «Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe,» og du vet ikke 
at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken,  
18 så råder Jeg deg til å kjøpe gull av Meg, gull renset i ild, så du kan bli rik, og hvite 
klær, så du kan være påkledt, så din nakenhets skam ikke skal bli avslørt, og øyensalve 
til å salve øynene dine med, så du kan se.  
 
19 Alle dem Jeg elsker, dem refser og tukter Jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg!  
 
Legg merke til at han sier: være påkledd ... Og hvordan er vi påkledd? Vi blir ikledd 
Guds Ord. 
 
Efeserne 6:13 Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå 
imot på den onde dag, og å bli stående etter å ha overvunnet alle ting. 
 
Det greske ordet for rustning her, er panoplia. Og det tilsvarende engelske ordet er 
panoply, som er definert som: et bredt og imponerende utvalg eller fremvisning, et 
fullt seremonielt antrekk eller utstyr; en spesiell kledning og utrustning. Og 
selvfølgelig er utstyr definert som de personlige gjenstander, bortsett fra medgift, 
forbeholdt ved lov til en gift kvinne. 
 
Så hele antrekket av påkledning som apostelen Paulus lister opp her, og som utgjør det 
fulle antrekket til Bruden, består ikke bare av hennes påkledning av Guds Ord, men 
også alt tilbehøret som hun bærer sammen med brudekjolen sin.  
 
14 Stå derfor fast, etter å blitt ombundet om livet med sannheten, 
og Jesus fortalte oss i Johannes 17:17: "Helliggjøre dem gjennom Din Sannhet, Ditt 
Ord er Sannhet." Så hvis våre lender (livet) har med Sannheten å gjøre, da er de 
forbundet med Guds Ord.  
 
og blitt ikledt rettferdighetens brynje, som er en brystplate av en rett forståelse, en riktig 
forståelse av Guds Ord. Så brystplaten vår er den rette oppdelingen av Ordet. 
 
15 og har skodd føttene med forberedthet for fredens evangelium. Og dette skulle ikke 
trenge noen forklaring fordi evangeliet er de gode nyhetene om Guds Ord. Så våre føtter 
er også skodd med Guds Ord.  
 



Og så sier apostelen Paulus i vers 16 Ta framfor alt troens skjold; (og vi vet at Tro er 
en åpenbaring, og vi vet hvordan tro kommer. "Tro kommer ved å høre, høre Guds 
Ord". Så igjen ser vi at vårt skjold av tro, er vår åpenbaring av Guds Ord.) med det er 
dere i stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde.  
 
Og så taler Paulus endelig til vårt hode, når han sier, 17 Og ta imot frelsens hjelm ... 
Og vi vet at vår frelse kommer fra Guds Ord. 
 
Efeserne 1:13 Dere er også i Ham, etter at dere fikk høre sannhetens ord, det som er 
evangeliet om deres frelse - i Ham, etter at dere trodde, ble dere forseglet med Den 
Hellige Ånd, løftets Ånd. Legg merke til hvordan apostelen Paulus forteller oss at 
evangeliet er vår frelse.  
 
2 Tessalonikerbrev 2:13 Men vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, dere som er 
elsket av Herren, fordi Gud fra begynnelsen utvalgte dere til frelse, i Åndens 
helliggjørelse og lydighet til sannheten. Igjen forteller apostelen Paulus oss at vår 
frelse kommer gjennom en tro på Sannheten, som er Guds evangelium eller Guds Ord.  
 
1 Tessalonikerbrev 5:8 1Tes 5:8 Men la oss som hører dagen til, være edrue og ta på 
oss troens og kjærlighetens brynje, og sette på oss håpet om frelse som hjelm.  
 
Og til slutt taler apostelen Paulus om våre hender 17 og Åndens sverd, som er Guds 
ord. 
 
Derfor skal Bruden være fullt påkledd, i og med Guds Ord, i alle detaljer i hennes 
utrustning. 
 
Og til slutt ser vi i Åpenbaringen 19:7 La oss være glade og fryde oss og gi Ham æren, 
for Lammets bryllup er kommet, og Hans hustru har gjort seg rede.  
8 Og det ble gitt henne å bli kledd i fint lin, rent og skinnende, for det fine linet er de 
helliges rettferdige gjerninger.  
Og selvfølgelig, en rettferdighet (en rett forstand) i hva da? Det taler om å være kledd i 
Guds Ords rette forståelse. 
 
Derfor vil jeg denne formiddagen peke på den drastiske sammenligningen mellom 
påkledningen til den laodikeiske Menigheten, som blir sagt å være naken, blind og ikke 
engang vite det, kjenne til sin tilstand. Og det betyr at de enten er mentalt 
tilbakestående, eller besatt av en ond ånd, eller begge deler. Og sammenlign dette med 
lignelsen om de ti myntene i Lukas 15:8 Hvilken (1) kvinne som har (2) ti (3) sølvmynter, 
og hun (4) mister én mynt, vil ikke (5) tenne en lampe og (6) feier huset og (7) leter nøye 
til hun finner den?   
9 Og når hun har funnet den (8), kaller hun (9) venninner og naboer (10) sammen og 
sier: (11) Gled dere med meg; for (12) Jeg har funnet mynten som jeg hadde mistet. 
 
Og vi ønsker å sammenligne denne kledningen av nakenhet, blindhet og det å være 
mentalt tilbakestående, angående denne tilstanden i menigheten, som står i kontrast til 



Bruden, som er kledd i Guds Ord, fra sitt hode til sine føtter, og overalt imellom, og som 
Jesus klargjorde så godt i lignelsen om de ti mynter. 
 
Når det gjelder denne lignelsen, Broder Branham sa i talen:   
57-0417 Det Annet Herrens Komme 17 Nå, i det velsignede Ordet ønsker jeg å lese 
bare et vers, eller en linje eller to, fra Lukas Evangelium, og det 15. kapitlet, det 8. 
verset:   
Lukas 15:8 Eller hvilken kvinne som har ti sølvmynter, og mister én mynt, tenner ikke en 
lampe, feier huset og leter nøye til hun finner den?  
9 Og når hun har funnet den, kaller hun sammen venninner og naboer og sier:  
Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen mynten som jeg mistet!  
 
18 Det kan virke som et veldig merkelig Skriftsted for Kristi annet komme, men det taler 
om Kristi annet komme.  
 
Legg nå merke til, i Bibelen din, at det er et spørsmålstegn som viser oss at dette er et 
spørsmål som Jesus stiller. Derfor, når vi leser denne setningen, må vi også stille 
spørsmålet: "Hvem er denne kvinnen?" Og: "Hva representerer hun?" Fordi det er 
nøyaktig hva Jesus spør oss om. Han sier: Hvilken kvinne, eller, (Hvem er denne 
kvinnen) som ville spille ut denne scenen under disse gitte omstendigheter?"  
 
Derfor, for å kunne forstå denne lignelsen, har jeg delt den opp i 12 punkter som vi kan 
vurdere.  
 
Nummer 1: Vi må vite hvem denne kvinnen er, hvem hun representerer? For hvis vi 
ikke forstår hvem eller hva hun representerer, kan vi ikke engang begynne å forstå 
lignelsen i seg selv, og hvordan den kan gjelde for denne tiden.  
 
Nummer 2: Vi forstår at hun har ti sølvmynter, og derfor må vi forstå hvorfor hun har ti, 
og hva det betyr? Hva er så viktig med tallet ti, og at Jesus brukte det i denne lignelsen 
angående sølvmyntene med en hensikt.  
 
Nummer 3: Siden vi vet at hun har sølvmynter, da må vi derfor vite hva disse 
sølvmyntene representerer?  
 
Nummer 4: Siden hun har mistet en mynt, og hun var blitt ekstremt grundig i søket 
etter den, da må vi stille oss spørsmålet: Hva representerer den manglende 
sølvmynten, og hvorfor er hun så desperat etter å finne den?  
 
Nummer 5: I søket etter denne savnede sølvmynten, tenner hun en lampe. Derfor må 
vi spørre oss selv: Hva betyr dette å tenne en lampe?  
 
Nummer 6: Og i løpet av letingen etter denne manglende sølvmynten, så ser vi at hun 
feier ut huset sitt. Og derfor må vi spørre oss selv: Hva betyr denne feiingen av huset 
for oss i denne tiden?  
 



Nummer 7: Siden hun ser ut til å være så grundig i søket etter denne manglende 
sølvmynten, da må vi spørre oss selv hva som er så viktig med denne sølvmynten, at 
hun vender hele huset opp ned i sin leting etter den. Hvorfor er hun så grundig med å 
lete etter denne manglende sølvmynten? Hva er disse omstendighetene som får 
henne til å gå inn i det som ser ut til å være en panikktilstand, og hun prøver å finne 
denne tapte sølvmynten.  
 
Nummer 8: Når hun har funnet den manglende sølvmynten, da må vi forstå 
betydningen av at hun kaller til seg venninner og naboer. Hvorfor ber hun dem å 
komme?  
 
Nummer 9: Og da må vi spørre: "Hvem er disse naboene, og hvem er disse 
venninnene som hun kaller på?"  
 
Nummer 10: Og hvorfor kalte hun dem sammen? Hvorfor sammen? Hvorfor ikke én 
om gangen? Hva betyr dette at hun kaller på disse menneskene til å komme 
sammen?  
 
Nummer 11: Hva betyr det å glede seg i denne lignelsen?  
 
Nummer 12: Hva er viktig med disse ordene: "Jeg har funnet det som var tapt?"  
 
William Branham sa i talen:   
58-0927 Hvorfor er vi ikke et Kirkesamfunn? 31 "Nå, en kvinne i Bibelen 
representerer en menighet." Hvor mange vet det? Vi er en Brud; Menigheten er en 
Brud.” Nå, ettersom denne kvinnen som Jesus taler om her i denne lignelsen, 
representerer en menighet, da må vi spørre oss selv: "Hvilken menighet representerer 
hun her?" For det finnes en sann menighet og en falsk menighet. Den Ene kalles en 
Brud, mens den andre kalles en skjøge, fordi hun er utro mot sitt løfte til ektemannen 
sin. Når vi stiller disse spørsmålene, da begynner vi å få en pekepinn med hensyn til den 
særegne oppførselen til denne kvinnen, og hvorfor hun så grundig i sin leting etter 
denne manglende sølvmynten.  
 
Hvis dere kan huske i forrige uke da vi studerte lignelsen om “De ti jomfruer”, da fant vi 
ut at disse jomfruene representerte menigheten i dens renhet, uten at noen 
menneskeskapte trosbekjennelser var iblant dem. De tror Bibelen alene. De tror “Sola 
Scriptura”, som Martin Luther ville sagt.  
 
Og vi fant ut i den lignelsen at det var ti jomfruer. Og vi undersøkte hensikten bak tallet 
ti angående jomfruene. Og vi fant ut at det representerte den kommende fullendelsen 
av et helt system. Avslutningen på en syklus, og begynnelsen på en ny.  
 
Nummer 2: Vi vet at denne Bruden har ti sølvmynter, og derfor må vi forstå hvorfor hun 
har ti, og hva betyr det? Hvorfor bruker Jesus ti sølvmynter i sin lignelse, og hva betyr 
det for oss?  
 



Nå, som vi uttalte i forrige uke, så er tallet ti et av de fullkomne tallene. Og det er viktig 
fordi det representerer at hele det numeriske tallsystemet kommer til en 
ferdigstillelse. Derfor betyr tallet ti at hele syklusen nå er fullført.  
 
Tallet ti brukes gjennom hele Skriften for å skildre avslutningen på en syklus, slik som 
Gud fullførte syklusen av menneskene med Noah i tiden frem til syndfloden. Noah var 
den tiende generasjonen fra Adam. En ny pakt ble da brakt inn fra Gud. Og Abraham 
var den tiende generasjonen fra Noah, som brakte inn en ny ubetinget pakt fra Gud. Og 
David var den tiende generasjonen fra Abraham. Osv.  
 
Det var ti bud, og naturligvis har vi de ti speiderne som Moses sendte for å utspeide 
landet. Og det var ti rader med ti sølvtalenter som utgjorde fundamentet eller sokkelen 
for tabernaklet i ødemarken.  
 
Tienden er en tiendedel, som representerer helheten av det vi skylder til Gud, og det 
viser Hans krav på alt sammen. Og det var ti plager over Egypt som brakte syklusen av 
verdensmakten i Egypt til sin avslutning.  
 
Derfor, som vi så i forrige uke, så representerer tallet ti en avslutning. Og det viser til 
avslutningen av en hel eller fullstendig syklus. Og her i denne lignelsen ser vi at det er ti 
sølvmynter som Jesus refererer til.  
 
Nå, ti taler om enden, så igjen ser vi i denne lignelsen at Jesus taler om den fullstendige 
syklusen av noe. Og siden tallet ti refererer til sølvmyntene i denne lignelsen, da må vi 
forstå hva sølv betyr, for å vite hva som kommer til sin fulle syklus, og dermed til sin 
avslutning.  
 
Vel, siden de ti sølvmyntene angår denne kvinnen, Denne Bruden, da må vi forstå hva 
det er, det som er så viktig for denne kvinnen, denne Bruden, at hun blir besatt av å 
finne den manglende sølvmynten.  
 
Og siden det har med en kvinne å gjøre, da må vi finne ut hva sølv representerer, slik 
at vi kan forstå hennes reaksjon på at hun ikke har den. For hvis ti representerer 
konklusjonen på noe, da angår dette kvinnen (Bruden), og det kan fortelle oss hvorfor 
hun er så desperat etter å finne det. Husk nå at hun (en kvinne) representerer 
menigheten.  
 
Nummer 3: Vi vet at hun hadde sølvmynter, og derfor må vi vite hva disse er og hva 
de representerer? Vel, i Skriften representerer sølv "gjenløsning ved renselse."  
 
Gjenløsning betyr å bringe tilbake til sin opprinnelige tilstand. Og å rense betyr å 
bringe til renhet. Og renselse representerer prosessen der slagget fjernes fra 
sølvet, slik at det kan bli vist frem i sin renhet. Slagget er den delen av sølvet som ikke 
er rent. Så det er fjerningen av det som er urent. Slagg er urenheter som er funnet i sølv 
eller i alt edelt metall. Derfor representerer slagget synd i vårt liv, de tingene som gjør 
oss urene.  
 



1.Peter 1:18 For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere 
ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene,  
19 men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten flekk.  
 
Salme 12:7 Herrens Ord er rene Ord, likesom sølv som er lutret i en smeltedigel i 
jorden - sju ganger renset.  
 
Salme 66:10 For du prøvde oss, Gud. Du renset oss, likesom de renser sølv.  
 
Så vi ser at denne kvinnen hadde disse sølvmyntene som representerte renhet og 
lutring. De representerte alt det som hun var for sin ektemann. Derfor ville det å miste 
en av myntene, ha en stor betydning i forholdet til hennes ektemann. Hvis Han kom 
hjem og hun manglet bare én mynt, da ville han ikke motta henne som Sin egen. Så 
disse myntene representerte ikke bare hennes renselse, men også hennes 
gjenløsning. Og ordet “gjenløse”, betyr “å kjøpe tilbake” eller å bringe tilbake til sin 
rettmessige stilling. Og da Han kom, da ville de ti sølvmyntene for henne 
representere at hun hadde gjort seg selv rede, til å bli brakt tilbake inn i hans nærvær, 
og motta hennes rettmessige stilling ved hans side. Men det å mangle en sølvmynt, 
betydde avvisning, vanære og separasjon.  
 
57-0417 Det Annet Herrens Komme 54 “Det er senere enn vi tror. Vi kommer ikke til 
menigheten for å okkupere en kirkebenk. Vi kommer ikke til menigheten for å høre en 
god tale. Vi kommer ikke til menigheten for å høre god musikk. Dette har alt sammen fått 
sin plass. Men grunnen til at vi skulle komme til menigheten, er for å ransake oss selv 
med Gud og med vår sjels frelse, for dagen for vår gjenløsning er nær.  
55 Jesus Kristus, Guds Sønn, sammenlignet dette med en kvinne. Og i vårt emne i 
kveld finner vi denne kvinnen. Hennes ektemann hadde dradd av sted, og hun hadde 
mistet en av myntene sine ut av sitt diadem. Nå vil jeg prøve å forklare det.   
56 I dag, hvis en kvinne er gift, bør hun bære en giftering som et tegn på at hun er 
gift. Det er for å hindre andre menn i å ha noe med henne å gjøre. De kikker, og de 
ser at hun er en gift kvinne. Tilbake i de dager hadde de ikke gifteringer; de hadde en 
tiara, de kaller det et "diadem." De satte det på hodet. Den hadde ti mynter, og den 
gikk rundt hodet. Og det var et tegn på at hun var en gift kvinne, og ingen mann skulle 
tulle med dem; ingen gutter skulle flørte med dem. De var gift.   
60 Åh, hvis det noen gang var en tid hvor menigheten burde ransake seg selv for å 
finne ut om dere har alle myntene til stede, da skulle det være nå. Det begynner å 
bli mørkt. Selve hjemsøkelsene og skyene som skal ødelegge sivilisasjonen, henger 
over jorden. Synd og fordervelse er på hver hånd. Vi lever i en fryktelig tid. Det er 
ondskap, folk som går i menigheten bare for hykleri. Folk som går i menigheten for å 
prøve å skjule sin ondskap. Folk som går i menigheten og bekjenner seg å være en 
kristen, og de lever som resten av verden, drikking, røyking, spill og lotteri; kvinner 
er umoralsk kledd, går med klær som de ikke engang burde ha på seg i sin egen 
garderobe, men de går ut på gata foran offentligheten. Og broderkjærlighet er en ting 
som omtrent er forbi. Vi har ikke mistet én mynt, men vi har mistet praktisk talt hver 
eneste en av dem.   
61 Og det ble kveld, og husk at ektemannen hennes ville komme tilbake. Og hvis 
han fant henne med én av disse myntene borte, da viste det at hun hadde blitt 



merket som en skjøge.  
 
62 Og hvis hun hadde trosset, eller tilsmusset seg selv på noen måte, og det ble sett 
av folket, da førte de henne frem for presten. Og de brakte vitner om at hun var 
blitt funnet slik. Og presten som hadde sett at hun var en gift kvinne, tok den 
mynten ut av hennes diadem, som hun hadde handlet galt imot. Hvis hun hadde 
fordervet sin dyd, da tok de den ut. Hvis hun hadde flørtet, og viste at hun ikke var 
trofast mot sin ektemann, da tok de den ut. Uansett hva det var, da tok de den ut. Og 
da mannen hennes kom tilbake, fant han ut at hun hadde blitt merket. Og han ville 
skille seg fra henne umiddelbart, og ikke ha noe med en slik kvinne å gjøre. Han 
ønsket ikke en slik kvinne. Så det begynte å gå videre mot kvelden, da hun ble klar over 
at hun hadde mistet noe. Det var snart tid for hennes ekte mannen til å komme hjem, og 
det begynner å bli sent.  
68 Og se, menigheten bare sitter henslengt. Menigheten har ingen samvittighet 
lenger. Du kan knapt klare å vekke dem. Bibelen sa at de ville komme inn i den 
tilstanden når de sa: 'Se, vår Herre drøyer med Sitt komme.' Og de vil bite og fortære 
hverandre, og så videre, og de ligger i strid rundt omkring." Det er nøyaktig denne tiden. 
Alle ting er gjort rede. Vi har rundet et hjørne idet det ble slik som det, og det er gjort 
klart for Herrens komme.  
I Det Gamle Testamente var en lov om den sjalu ektemannen. og hvis ektemannen 
kom hjem og hadde en mistanke om at hustruen hadde vært utro mens han var borte, 
da var det en viss ting som han kunne gjøre, og vi finner dette omtalt i:  
 
4.Mosebok 5:11 Og Herren talte til Moses og sa:   
12 Tal til Israels barn og si til dem: Sett at en hustru forsynder seg og er utro mot sin 
mann.  
13 En annen mann har samleie med henne, men hennes mann vet ikke om det, fordi 
hun har latt seg vanære i hemmelighet. Det er ikke noe vitne mot henne, og hun er ikke 
grepet på fersk gjerning.  
14 Men så kommer sjalusiens ånd over mannen, så han blir sjalu på sin hustru, som 
virkelig har latt seg vanære. Eller det kan komme en sjalusiens ånd over ham, så han 
blir sjalu på sin hustru, selv om hun ikke har latt seg vanære. 15 Da skal mannen ta sin 
hustru med seg til presten. Som offer for henne skal han ha med tiendedelen av en efa 
byggmel. Men han skal ikke helle olje på det, heller ikke legge virak på det. For det er et 
sjalusioffer, et påminningsoffer, som skal bringe et minne om synd.  
16 Så skal presten føre henne fram og stille henne for Herrens åsyn. 17 
Presten skal ta hellig vann i et leirkar og ta noe av støvet som er på 
tabernaklets gulv, og kaste det i vannet.  
18 Når presten har stilt kvinnen fram for Herrens åsyn, skal han løse hennes hår og 
legge påminningsofferet i hennes hender - et sjalusioffer er det - og i sin hånd skal 
presten ha bitterhetens vann, som fører forbannelse med seg.  
19 Så skal presten ta kvinnen i ed og si til henne: Så sant ingen har ligget med deg, og 
så sant du ikke har vært utro mot din mann og latt deg vanære, så skal du ikke ha noe 
mén av dette bitterhetens vann som fører forbannelse med seg.  
20 Men har du virkelig vært utro mot din mann og latt deg vanære, og har noen annen 
enn din mann hatt samleie med deg - -  



21 Nå skal presten lese opp forbannelseseden for kvinnen og si til henne: - så skal 
Herren gjøre deg til en forbannelse og til en ed blant ditt folk. Han skal la dine hofter 
svinne inn og din buk hovne opp,   
22 og dette vannet som fører forbannelse med seg, skal trenge inn i dine innvoller, så 
buken hovner opp og dine hofter svinner inn. Og kvinnen skal si:  
Amen! Amen!  
23 Deretter skal presten skrive opp disse forbannelser på et blad og vaske dem ut i 
bitterhetens vann.  
24 Så skal han la kvinnen drikke bitterhetens vann, som fører forbannelse med seg. Og 
vannet som fører forbannelse med seg, skal trenge inn i henne og volde bitter smerte.  
25 Så skal presten ta sjalusiofferet av kvinnens hånd og svinge det for Herrens åsyn 
og bære det fram til alteret.  
26 Og presten skal ta en håndfull av matofferet som påminningsoffer og brenne det på 
alteret. Og så skal han la kvinnen drikke vannet.  
27 Og når han har latt henne drikke vannet, da skal det skje at dersom hun har latt seg 
vanære og har vært utro mot sin mann, så skal vannet som fører forbannelse med seg, 
trenge inn i henne og volde bitter smerte. Hennes buk skal hovne opp og hoftene 
svinne inn, og den kvinnen skal bli til en forbannelse blant sitt folk.  
28 Men har kvinnen ikke latt seg vanære, om hun er ren, da skal hun ikke ha noe 
mén av det, og hun skal få barn.  
29 Det er sjalusiloven: Når en kvinne er utro mot sin mann og lar seg vanære,   
30 eller når en sjalusiånd kommer over en mann, så han blir sjalu på sin hustru, da skal 
han stille kvinnen fram for Herrens åsyn, og presten skal gjøre med henne alt det som 
er sagt i denne loven.  
31 Mannen skal være fri for skyld, men kvinnen skal lide for sin misgjerning.  
 
Legg nå merke til at vannet er bittert. Og i King James Versjonen sies det at vannet 
skal føre til forbannelse. Men det som faktisk forårsaker forbannelsen er ikke 
vannet, men om kvinnen er skyldig eller ikke. For vannet forårsaker ikke 
forbannelsen. Men vannet er bare den katalysatoren som bringer inn til 
manifestasjon hva som allerede er der.  
 
Hvis kvinnen er uskyldig, da er det ingen forbannelse over henne, men bare 
velsignelse, selv om hun drikker vannet. Akkurat slik som vannflommen. Det samme 
vannet som tilintetgjorde de onde mennesker bort fra jorden, og vasket jorden ren fra 
menneskets syndefulle veier, er det samme vannet som løftet Noah opp og over jorden, 
og bort fra døden og tilintetgjørelsen som lå under dem.  
 
Og det "Bitre vannet" representerer renselse ved vannbadet i Ordet. Det var akkurat 
som den bitre bokrullen som profeten spiste, som også representerte Guds Ord, søt i 
smaken, men bitter for magen. 
 
Nummer 4: Hva representerer den manglende sølvmynten, og hvorfor er hun så 
desperat etter å finne den? Hvorfor er hun bekymret for at hun bare har ni av dem?  
 
Broder Branham sa også fra 57-0417 Herrens annet komme 58 Hver av disse myntene 
... Hvis vi bare har tid, men det har jeg ikke. Jeg skal prøve å holde mitt ord så godt som 



mulig. Jeg kunne fortelle dere hva hver og en av disse myntene betydde. Den ble 
plassert inn der, og hver mynt betydde en viss dyd i den kvinnen. Den første, som betyr 
hennes kjærlighet til mannen sin. Den andre er hennes forpliktelse om dyd til å leve rent 
for ham. Og den tredje og fjerde og femte, videre til den niende og den tiende.  
59 Hvis dere vil slå det opp, se i Galaterne 5. Dere vil finne ut at den kvinnen 
representerte Menigheten, og Menigheten er en bortgiftet hustru til Kristus. Og diademet 
som Menigheten skal bære, er funnet i Galaterne 5. Det er kjærlighet, glede, fred, 
langmodighet, godhet, saktmodighet, mildhet og tålmodighet. Det er diademet som 
Menigheten er antatt å skulle ha på seg: broderkjærlighet, vennlighet og fellesskap. Og 
denne kvinnen, når det ... Det må langt på vei ha begynt å mørkne, da hun ble klar over 
at hun hadde mistet én av disse myntene.  
 
Galaterne 5:22 Men Åndens frukt er (1) kjærlighet, (2) glede, (3) fred, (4) langmodighet, 
(5) vennlighet, (6) godhet, (7) tro,  
23 (8) Saktmodighet, (9) avholdenhet. Loven er ikke imot slike.  
24 Og de som tilhører Kristus, har fått korsfestet kjødet sammen med dets lidenskaper 
og lyster.  
25 Hvis vi lever i Ånden, så la oss også vandre i Ånden!  
 
Dette er bare ni Frukter av Ånden. Men den viktigste frukten, som er den tiende av 
Åndens frukter, den mangler her. Og uten den frukten, du kan ha alle de ni av Åndens 
frukter som er oppført i Galaterbrevet 5, og fremdeles bli funnet å være en som har 
begått utroskap, akkurat slik som kvinnen i denne lignelsen var redd for.  
 
Broder Branham sa i sin preken Paradox 64-0206BP:78 Vi pinsevenner legger vårt 
bevis på å tale i tunger. Og hvor dypt er vi ikke blitt lurt inn i det. Og hvor mange av dem 
er det som sier at Åndens frukter er beviset, hvor ille er dere ikke blitt lurt av det. Nei, det 
stemmer ikke.  
 
Så denne kvinnen hadde 9 sølvmynter, hun hadde ni av Åndens frukter. Og likevel var 
hun fremdeles redd for at den ene savnede mynten ville vise henne frem til å være en 
kvinne som har begått utroskap. Og hvor mange elskverdige mennesker, med ydmyke 
manerer, fredselskende, milde, Åndsfylte folk, men de har avvist selve den Gud fra 
himmelen Som har kommet ned med et Rop. De gjorde det også der da Han 
manifesterte Seg Selv i Sin Sønn, og de gjør det fortsatt i dag.  
 
Broder Branham sa i talen: 64-0304 Mine Herrer, Vi Vil Se Jesus 38. Disse fariseerne 
kunne vise frem ti ganger mer frukt en det som Jesus kunne. Visste dere det?  
 
64-0311 Gud Identifisert ved Sine Egenskaper 68. Noen av dem sa: "Åndens frukter 
har fått det." Og det er feil. Det eneste beviset er når stadfestelsen, når Gud Selv 
identifiserer Seg Selv i det lovede Ordet for tiden. Der er det.  
69 Hvem hadde mer av Åndens frukt enn disse vennlige gamle prestene, de foretok 
omskjærelse av barna og velsignet dem, og alt mulig annet? Og her var denne karen, 
Jesus, som kom rundt og sparket overende bordene deres, Han så på dem med sinne, 
pisket dem, jaget dem ut. Han hadde ingen legitimasjon fra noen. Skriften er hans 



identifikasjon. Han hadde ikke noe medlemskort; Han tilhørte ingen organisasjon. Men 
Gud talte om Ham; det var Hans identifikasjon.  
70 Det er den ekte identifikasjonen fra Gud i enhver tidsalder, det er Hans 
identifikasjon. Det er hva det er. Skriftene som er lovet, er blitt identifisert ved løftets 
egenskap, som er Gud, og Gud er Ordet. Og egenskapen ved det løftet som blir 
identifisert, det former den troende. Jesus sa det, og det avgjør det. Amen.  
71 Legg merke til, nå finner vi ut at egenskapene identifiserer Ham. Som Han sa: "Hvis 
den ikke gjør det, så tro meg ikke." Nå, Jesus talte om at det ville identifisere Ham.  
 
64-0126 Hva skal vi gjøre med Jesus 109 "Christian Science sa:" Ha kjærlighet, og da 
har du åndens frukt." Men de har den ikke. De fornekter Jesu Kristi Guddommelighet. 
110 Hva er beviset på det? Når den Ånden som er i deg, kan understreke ethvert løfte 
med et "amen", og Gud vil stadfeste det. Det var nøyaktig slik det var med Jesus 
Kristus. Åh, ja. De hadde mer av Åndens frukt. De hadde alle slags bevis. Men du kan 
ikke plassere noe bevis på noe annet enn Gud selv, som manifesterer Sitt Ord. Det 
er det eneste sanne beviset som finnes på at du er en kristen. 
 
64-1227 Hvem Sier dere At Dette Er? 218 Beviset på å ha Den Hellige Ånd, er å tro 
Hans Ord. Dette har alltid vært beviset i alle tidsaldre, det at du kan motta Ordet. Disse 
prestene hadde overgått Jesus med en million miles når det handlet om Åndens frukter: 
Mild, fredelig, saktmodig og ydmyk. Han rev i stykker menigheter, sparket dem 
overende, kastet folket ut og kalte dem slanger i gresset, og alt mulig. Skjønner? Men 
Han var det Ordet. Han var det Ordet. Det er det som gjelder: Tro Gud. Gud er Ordet. 
Tro Det. 
 
Nå har vi vist dere her at det å ha de ni Åndens frukter, det betyr fremdeles ikke noen 
ting når Brudgommen kommer for å hente Sin Brud. Hvis det viser seg at hun mangler 
den siste frukten, hvis hun mangler den, blir hun vist bort, fraskilt som en skjøge og 
adskilt fra Hans nærvær for alltid. 
 
Så hva er denne tiende frukten som er så viktig, at uten den så er du skilt fra Ham som 
er kommet for å hente deg? Det er en av Åndens frukter, men det er ikke en av disse 
nevnt i Galaterne kapittel 5. 
 
65-0725M De Salvede i Endetiden 59 Legg merke til dette. For det er hva de 
produserer, som forteller deg forskjellen på dem. "Ved deres frukt", sa Jesus, "skal 
dere kjenne dem." 
 
Og deretter sa han: Hva er frukten? Ordet for, frukten for sin tid; det er hva det er, 
deres lære. Hvilken lære da? Læren for sin tid, læren for den tiden som vi befinner 
oss i. Vi kan ha menneskelaget lære, kirkesamfunnslære eller Guds Ord for sin tid. 
 
Med andre ord: "Menneskelaget lære? Kirkesamfunnslære? Eller Guds lære?" 
Så hva er denne tiende frukten, eller “det tiende sølvstykket”, som definerte hvem denne 
unge kvinnen var? Det er Kristi lære! Det er læren for sin tid. Det er nødt til å være det, 
fordi denne kvinnen (Menigheten) visste at hvis Brudgommen hennes kom hjem, og hun 



ikke hadde den, da ville hun bli satt bort fra Hans nærvær, og hun ville ikke lenger ha 
ham. 
 
Han ville si til henne: "Jeg pleide å kjenne deg som Min hustru, men Jeg kjenner 
deg ikke lenger som Min hustru." 
 
Og apostelen Johannes fortalte oss i 2. Johannes 9, den som har (gir ekko av) Kristi 
lære, har (gir ekko av) Gud. Den som overtrer og ikke blir i Kristi lære, har ikke (gir ikke 
ekko av) Gud. Den som blir i Kristi lære, han har (gir ekko av) både Faderen og Sønnen.  
 
Og han fortalte oss også, i 1. Johannes 2:23 Den som fornekter Sønnen, har heller ikke 
Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også (gir også ekko av) Faderen.  
 
Se her. De sier at vi spotter, fordi vi kaller Jesus for Guds Sønn. Men de sa også at 
Jesus spottet på grunn av den samme tingen.  
Johannes 10:36 Kan dere da si om Ham som Faderen helliget og sendte til verden: Du 
taler gudsbespottelig, fordi Jeg sa: Jeg er Guds Sønn? 
 
Johannes 5:23 Slik at alle skal ære Sønnen, slik de ærer Faderen. Den som ikke ærer 
Sønnen, ærer heller ikke Faderen, som sendte Ham. 
 
Johannes 5:26 For slik som Faderen har (gir ekko av) liv i Seg Selv, slik har Han også 
gitt Sønnen å ha (gi ekko av) liv i Seg Selv. 
 
Vel, vi vet at det er Kristi lære fordi det er den læren som Jesus mottok fra Sin Far, og 
lærte oss. Johannes 7:16 Jesus svarte dem og sa: «Min lære er ikke Min egen, men 
tilhører Ham som har sendt Meg.  
 
Og han sa også: Johannes 14:10 Tror du ikke at Jeg er i Faderen og Faderen i Meg? 
De ordene som Jeg taler til dere, taler Jeg ikke av Meg selv, men Faderen, som blir i 
Meg, Han gjør gjerningene.  
 
Vel, hvis du ikke er sikker på hva denne tiende av åndens frukt er for noe, så forteller 
broder Branham oss det i talen:  
64-0304 Mine Herrer, Vi Vil Se Jesus 28 "Ønsker dere å forstå hva Åndens frukt er? 
Se etter hva Bibelen lover til en bestemt tid, og hold deretter utkikk etter at det 
skal bli stadfestet. Det er beviset.” 
 
Der er beviset på at du har mottatt Åndens frukt. Det å kunne være i stand til å se Guds 
Ord som blir manifestert i den tiden som du lever i. Også dere har Han levendegjort, 
dere som var døde i overtredelser og synd.  
 
Nummer 5: Hva betyr det å tenne et lys?   
 
57-0417 Det Annet Herrens Komme 63 Menigheten burde virkelig ransake seg selv 
ved Guds Ord, vår renhet, vår lojalitet og vår hengivenhet. Vi har blitt sladrehanker, 
løgn-fortellere, sigarett røykere, baktalere, oppmalte Jesabeler. Alle ting i kalenderen 



som resten av verden feirer; disse tingene har også den "kristne" kirken i dag forenet 
seg med, slik at du knapt kan skille den ene fra den andre. Det er på tide at vi tok en 
selvransakelse. Det begynner å bli sent.  
64 Nå, for at ... Det var så sent at denne kvinnen måtte tenne en lampe. Og hun fikk 
ordnet en lampe. Hun fikk tak i ikke bare en lampe, men også en kost, og hun gikk i 
gang med en husrengjøring.  
65 Åh, broder, hvis det noen gang har vært et behov for en tid til å tenne en lampe, en 
utsendelse av Evangeliets Lys, Den Hellige Ånd tilbake til menigheten ... Ikke så mye for 
å få noen følelser, ikke for å få noen fantastiske ting, ikke for å få bygget opp noe 
følelsesmessig, ikke for å gjøre et gledeshopp, men for å få en hjerteransakende 
opplevelse av at menn og kvinner skal få det rett med Gud. Ja visst. Vi er ved endetiden.  
66 Og hun tente en lampe for å gi henne lys. Og broder, hvert eneste lille lys her inne 
burde være antent i kveld. ...  
67 Broder, vi den levende Guds Menighet, i denne mektige tiden som vi nå lever i. Vi 
trenger å foreta en ransakelse, gå frem foran Gud, tenne opp lyset i Evangeliets Ord, 
og ransake oss selv, og finne ut om vi skulle komme til kort, og spesielt når vi ser alle 
disse tingene som kommer. Vi er ved endetiden; Kristi komme står for døren. Det finnes 
ikke noe annet håp i denne verden for Menigheten.   
 
69 Den lutherske kirken har mistet sitt lys. Metodistkirken har mistet sitt lys. 
Baptistkirken har mistet sitt lys. Pinsebevegelsen har mistet sitt lys. Alle lys ser ut 
til å være borte. Pinsevennene, hellighetsfolket, de oppfører seg nå akkurat slik som 
metodistene. Metodisten oppfører seg som baptistene. Baptistene oppfører seg som 
lutheranerne. Lutheranerne oppfører seg som katolikkene. Og det hele har beveget seg 
tilbake til én veldig stor sammenhoping av synd. Det er riktig. Vi er ved endetiden, 
Herrens komme.  
 
Nummer 6: Hva betyr dette å gjøre en husrengjøring?  
 
57-0417 Det Annet Herrens Komme 68 “Ikke bare det, men hun fikk tak i en kost. Og 
naboene kunne se støvet som fløy av gårde. Hun hadde en skikkelig tid for en 
husrengjøring, fordi hennes ektemann skulle snart komme. Og hvis han fikk se 
henne med den ene mynten borte, da var hun "en skjøge."  
 
71 “Vel, hun hadde en tid med husrengjøring. Hun skrubbet gulvene; hun feide 
veggene; hun tok ned spindelvevene; hun fortsatte videre helt til hun fant det hun 
hadde mistet.”  
 
79 Dette er en ektemann og hans hustru, som er et bilde på Kristus og Hans Menighet. 
Og når du drar til din menighet, dere kunne ha de beste kirkestolene i byen; dere kunne 
ha det høyeste kirkespiret som fantes i den byen; dere kunne ha det beste pipeorgelet; 
dere kunne være de finest kledde; dere kunne synge som en sangfugl. Men alt dette, 
hvis dere har kontakt med og flørter med verden, da er det kysset på kinnet til Kristus, et 
forrædersk judaskyss. Han vil ikke ha noe med deg å gjøre. Han ser på ditt 
ekteskapsdiadem, og Han finner ut at ditt diadem er blitt rørt ved; Han ser at 
kjærligheten er blitt borte; det er blitt noe formelt. Han opplever at lojaliteten er borte. 
Du har begått hor med verden. Du går på dans og boogie-woogie-fester. Og du ser på 



skitne TV-programmer. Du begår hor med Kristus, med Ham som du kaller din 
ektemann. Bibelen sa: "Du sier: 'Jeg er rik, jeg trenger ingenting.'" Men Han sa: "Du vet 
ikke at du er naken, elendig, blind, ynkelig. Og du vet det ikke." Det er på tide at vi 
tenner et lys og feier huset. Herrens komme er for hånden.  
 
Nummer 7: Hvorfor er hun så grundig med å søke etter denne manglende 
sølvmynten? Hva er disse omstendighetene som får henne til å gå inn i en krisetilstand, 
for å finne denne tapte sølvmynten?  
 
55-0724 Forførende Ånder 36 Og sist onsdag kveld talte jeg om kvinnen som hadde et 
diadem på sitt hode, eller, Hun mistet én av myntene sine, og hun feide huset og 
prøvde å finne den før mannen hennes kom hjem. Og vi fant ut at denne kvinnen var en 
orientalsk type kvinne, og hun representerte Menigheten. Og en giftering var ikke vanlig 
å ha på fingeren. Den ble satt rundt hodet med ni sølvmynter på. Og når en kvinne ble 
en prostituert, da tok de ut en sølvmynt. Og det viste at hun var en prostituert. Og 
denne kvinnen hadde mistet en av myntene, så hun var ikke en prostituert. Men 
ektemannen hennes hadde vært bortreist, og hun prøvde å skynde seg for å finne 
mynten, for å sette den tilbake i diademet sitt. For når mannen hennes kom, ville 
han tro at hun hadde blitt grepet i prostitusjon, og det ville bety en oppløsning av 
hjemmet og så videre. Og jeg anvendte det for en stund siden på menigheten som 
har mistet en hel masse ting. Og det er tiden for at Faderen skal komme, så vi er 
nødt til å spore dem opp.   
 
Nummer 8: Hva er betydningen av at hun kaller sammen sine venninner og naboer?  
 
64-0719M Trompetfesten 270 “Vel, så snart som denne Menigheten,  
Bruden, er blitt samlet sammen, da blir hun tatt opp; i det mysteriet i det Syvende 
Segl, eller det Syvende Segl, den mystiske bortgangen.”  
Broder Branham sa i talen:   
 
65-0829 Satans Eden 25 “Folk tilber Satan uten å vite om det, mens de tror at de tilber 
Gud. Og vi blir advart ved en profeti i 2.Tessalonikerne om at ... La oss bare lese det: 
2.Tessalonikerne, 2. kapitlet. La oss bare få tak i det for et øyeblikk, hvis jeg kan finne 
det med en gang. Jeg vil gjerne lese det bare ... Jeg tror det er 2.Tessalonikerne. Jeg 
har Skriftstedet her, som sier ... Nå ber vi dere, brødre, angående vår Herre Jesu Kristi 
nærvær (dette ordet er Parousia), og vår samling til Ham. Og vi ser på Herrens komme 
og samlingen til Ham, slik som Gud vil samle sitt folk til Ham i de siste dager. Det er 
Folkets samling til Herren, ikke til menigheten, til Herren .... samles sammen til 
Ham.”  
 
Nummer 9: Hvem er naboene og venninnene som hun tilkaller? Jeg tror at det er alle 
disse menneskene rundt om i verden som er blitt kalt ved den tiende av Åndens frukt, 
som er Kristi lære, læren for denne tiden. De er blitt kalt til bryllupsmåltidet, og de 
kommer frem med den samme begeistring som kvinnen (menigheten) som har funnet 
det hun trodde hun hadde mistet. Og de gleder seg som om også de hadde mistet sin 
egen sølvmynt, og nå hadde funnet den.  
 



Lukas 14:23 Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene, og overtal 
folket til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt.  
 
Matteus 22:9 Gå derfor ut på hovedveiene, og innby så mange som dere finner til 
bryllupet!  
10 Så gikk tjenerne ut på hovedveiene og samlet sammen alle de fant, både onde og 
gode. Og bryllupssalen ble fylt med gjester.  
 
Broder Branham sa:   
57-0417 Det Annet Herrens Komme 71 Nå, hun hadde en tid med husrengjøring. 
Hun skrubbet gulvene; hun feide veggene; hun tok ned spindelvevene; hun fortsatte 
videre til hun fant det hun hadde mistet. Og da hun gjorde det, tilkalte hun sine små 
søstermenigheter til å komme nå.  
72 Jeg bryr meg ikke om du er metodist, baptist, pinsevenn eller presbyterianer. Kom, la 
oss glede oss sammen. Når den tiden kommer, når menigheten finner sin 
broderkjærlighet, når menigheten finner sin hellige anstendighet, når menigheten finner 
sin plass i Kristus, da vil den tilkalle de andre medlemmene i legemet: "Kom og gled 
dere sammen med oss." Gud vil at menigheten skal elske Ham.”  
 
Nummer 10: Hvorfor sammen, hva betyr dette, hennes invitasjon til å komme 
sammen?  
 
Det uttrykker en enhet i samme sinn, som Paulus sa i   
1. Korinterne 1:10 Nå formaner jeg dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at 
dere alle fører den samme tale, og at det ikke må være splittelser blant dere. Men bli 
fullkommengjort, i det samme sinn og i den samme forståelse.  
 
Nummer 11: Hva betegner det å glede seg, i denne lignelsen?  
 
Åpenbaringen 19:7 La oss være glade og fryde oss og gi Ham æren, for Lammets 
bryllup er kommet, og Hans hustru har gjort seg rede.  
8 Og det ble gitt henne å pynte seg i fint lin, rent og skinnende, for det fine linet er de 
helliges rettferdige gjerninger.  
 
Nummer 12: Hva er betydningen med disse ordene: "Jeg har funnet det som var 
tapt?"  
 
Husk at i Alpha så mistet hun også noe. Og Alpha er nødt til å bli gjentatt i Omega. Og 
hva hadde hun mistet i den første menighetstiden? Hun mistet sin første kjærlighet. 
Og slik har også Menigheten, i denne tiden, mistet sin første kjærlighet. Og når 
Gud har kommet ned med et rop i denne tiden, og gjenopprettet den første 
kjærligheten til oss, da kunne vi ikke holde oss i ro. Så vi har kalt sammen bruden fra 
hele verden for at de kan få vite hva vi vet, og se hva vi ser, og høre hva vi hører, og for 
å dele med de andre at vi har funnet igjen vår Første Kjærlighet.  
 
62-0518 Å Lette På Trykket 102 Vår himmelske Far, vi kan se, Herre, at menigheten 
har mistet sin første kjærlighet. Vi kan se at hele menigheten over hele nasjonen, har 



falt. Ikke bare nasjonen, men verden. Vi er klar over at Du talte her om dagen, og Du sa 
at tiden for å så, er over her, og at det eneste stedet til å så sæd, er i de utenlandske 
åkrene. Dette er en ettersanking etter noen få kornaks. Og, O Gud, sannelig, de ordene 
var sanne.  
Menighetstidsboken, Sammendrag Av Tidsaldrene 10 368-1  I den tidsalderen, da 
hadde den sanne menigheten mistet sin første kjærlighet. Den kjærligheten ble 
karakterisert som kjærligheten mellom brud og brudgom i deres ekteskap, og i de første 
årene av ekteskapet. Det var blitt en nedkjøling av den fulle kjærligheten og 
hengivelsen til Gud.  
 
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid 3 77-1   
Selve navnet, Efesus, har en underlig sammensatt betydning: «Å Tilstrebe» og 
«Avslappet». De høye ambisjonene i denne tidsalderen som hadde begynt med 
Åndens fylde, «Guds dybde», hvorved de strebet etter Guds høye kall, begynte å bane 
vei for en mindre vaktsom holdning. En mindre brennende etterfølgelse av Jesus 
Kristus begynte å manifestere seg som et varsel på at det fysiske redskapet, kalt 
menigheten, i de fremtidige tidsaldrene ville synke ned til de forferdelige «satans 
dybder». Den hadde blitt avslappet, og den drev bort. Tidsalderen var allerede i 
ferd med å falle fra. Den hadde forlatt sin første kjærlighet. Den lille sæden som ble 
plantet i denne Efesus menighetstid, ville en dag vokse inn i villfarelsens ånd, inntil alle 
luftens urene fugler ville bygge rede i dets grener. Så ufarlig denne vesle planten må ha 
sett ut, menneskelig sett, for den Nye Eva (den Nye Menigheten), at hun igjen ble forført 
av satan. Efesus tidsalder hadde gitt henne muligheten til å få det beste Gud hadde, og 
en stund hadde hun overhånd, og slappet deretter av, og i dette ubevoktede øyeblikket 
plantet satan sæden til en fullstendige ødeleggelse.  
 
88-2 Det brennende begjæret etter å behage Gud, lidenskapen for å kjenne Hans 
Ord, ropet etter å nå ut i Ånden, alt begynner å falme, og i stedet for at denne 
menigheten er i brann med Guds ild, har den kjølnet av og blitt lite grann formell. 
Det var hva som hendte der tilbake med efeserne. De var i ferd med å bli lite grann 
formelle. Den fullstendige hengivelsen til Gud var i ferd med å dø ut, og folket var 
ikke så nøye på hva Gud tenkte om dem på samme måten som de begynte å bli 
nøye med hva verden tenkte om dem. Den andre generasjonen som kom fram, var 
akkurat som Israel. De krevde en konge for å være slik som de andre nasjonene. Da de 
gjorde det, forkastet de Gud. Men de gjorde det likevel. Det er menighetens historie. 
Når den tenker mer på å tilpasse seg verden, i stedet for å tilpasse seg Gud, da 
går det ikke lenge før du ser at de slutter med å gjøre ting som de pleide å gjøre, 
og de begynner å gjøre ting som de ikke ville har gjort der i begynnelsen.  
De forandrer måten de kler seg på, holdningene sine og oppførselen sin. De blir 
slappe. Det er hva «Efesus» betyr: avslappet – drivende omkring.  
 
89-1 Denne syklusen av vekkelse og død har aldri feilet. Alt du trenger å gjøre, er å 
minnes denne siste Guds bevegelse i Ånden, da menn og kvinner kledde seg som 
kristne, de gikk i menigheten, de ba hele natten, de dro til gatehjørner og skammet 
seg ikke over Åndens manifestasjoner. De forlot sine gamle, døde menigheter og tilba i 
hjemmene eller i gamle lagerbygninger. De hadde en realitet. Men det skulle ikke gå 
lang tid før de begynte å få nok penger til å bygge flotte, nye kirker. De satte inn et kor i 



stedet for selv å synge til Gud. De kledde opp koret i drakter. De organiserte en 
bevegelse og styrte den med mennesker. Snart begynte de å lese bøker som det ikke 
sømmet seg å lese. De rev ned gjerdene, og geitene kom inn og tok over. 
Gledesropene var borte. Friheten i Ånden var borte. Åh, de fortsatte med en formell 
form; men ilden hadde dødd ut, og den sorte asken var omtrent alt som var igjen.  
 
89-2 For en liten stund siden nevnte jeg at Johannes forstod hva det betydde å elske 
Gud. Denne store kjærlighetens apostel ville sannelig ha sett det da menigheten 
begynte å miste den første kjærligheten til Gud. I 1.Johannes 5:3 sier han: «For 
dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud (Hans Ord).» Ett lite avvik fra det 
Ordet var et skritt bort fra Kristus. Folk sier de elsker Gud, de går i menigheten, de 
roper til og med, og gleder seg, og synger, og har en følelsesmessig fantastisk stund. 
Men når det hele er over, følg med og se om de er i det ORDET, om de vandrer i det, 
lever i det. Hvis de går gjennom alt det andre, og deretter ikke vandrer i det Ordet, da 
kan de si at de elsker Gud, men livene deres forteller en annen historie. Jeg lurer på 
om ikke Johannes så en hel del av det før han døde; folk som sa at de elsket Gud, men 
ikke adlød Hans Ord. Åh, Efesus menighet, noe skjer med deg. Noen prøver enten å 
legge noe til det Ordet eller å trekke noe fra det. Men de gjør det på en så snedig måte 
at du ikke klarer å se det. De har ikke gjort et så stort trekk at du kan se det der ute i det 
fri. Det er under et dekke, og de formidler det gjennom resonnering og 
menneskelig forståelse, og det vil ta over hvis du ikke avviser det. Vend tilbake til 
den første Pinsedagen før det er for sent!  
 
89-3 Men som vanlig så lytter ikke folk til Guds advarsel. Den vekkelsesilden som er 
bygget på det hellige Ordet, er så herlig, og Åndens manifestasjoner er så velsignende, 
at en liten frykt sniker seg inn, og et lite hvisk i hjertet sier: «Hvordan kan vi beskytte den 
sannheten vi har? Hva kan vi gjøre for å sørge for at denne vekkelsen fortsetter?» Det 
er da «antikristens ånd» kommer inn og hvisker: «Se, du har sannheten nå, se til at 
den ikke blir borte. Organiser dere og sett opp læresetninger med hva dere tror 
på. Sett alt sammen inn i en menighetshåndbok.» Og de gjør det. De organiserer 
seg. De legger noe til Ordet. Og de dør akkurat slik Eva gjorde, fordi hun tok Ett 
feilaktig ord. Det er Guds Ord som gir liv. Og det er ikke hva vi sier om Ordet som 
teller, men hva Gud sa. 
 
Vi ønsker også å tale mer om åpenbaringens kraft som bror Branham sa i sin preken, 
65-0822M Kristus Er Åpenbart I Sitt Eget Ord 159. Åpenbaringens kraft; de tror ikke 
engang på det.  
 
Så la oss sammenligne det som vi leser om den ekte jomfruen, Bruden, opp mot den 
falske skjøgen, kirken.  
65-0822M Kristus Er Åpenbart I Sitt Eget Ord 159. I Laodikea sin tidsalder, da var 
folket (hva?) “Nakne”. Er de det? "Blinde." Hva godt vil Lys gjøre for en blind mann? 
Hvis den blinde leder den blinde, faller ikke da alle sammen i grøfta? "Naken, blind og 
vet det ikke." Til og med deres mentale evner er borte, deres åndelige evner for en 
mental, åndelig forståelse. Skjønner? 
 



Egensindige, hovmodige, som elsker nytelser mer enn Gud, uforsonlige, baktalende, 
uten kjærlighet til det gode, har en form for gudsfrykt, men fornekter dens Kraft. 
(Åpenbaringens kraft, de tror ikke engang på den. Ser du?) ... De tror ikke på slike 
ting som profeter, og så... De tror ikke på det. De tror at Malakias 4 skal være en 
bestemt kirke eller en viss organisasjon.  
 
Da han kom første gang, da var han en mann. Da han kom andre gang med en dobbel 
del, da var han en mann. Da han kom i form av døperen Johannes, var han en mann. 
Skjønner? I de siste dagene når kveldslysene begynner å skinne, da vil øynene bli åpnet 
opp, og du vil se hvor du går. Så legemet er allerede dannet, det står på sine føtter, 
settes i bevegelse, beveger seg ved den Hellige Ånd. Hvordan?  
 
Den Samme Ene som beveget Seg i profetene som skrev Bibelen, den samme 
Hellige Ånd beveger seg i et Legeme, fylt med Den Hellige Ånd, satt i bevegelse i 
Den Hellige Ånd, ut av enhver organisasjon og av enhver slekt, tunge og mennesker.  
 
Så se på sammenligningen mellom kirken Laodikea og Bruden. Kirken er naken, ikke 
noe Ord, bare kirkeprogrammer rundt noen få trosbekjennelser. Men hun er helt naken, 
og på toppen av det er hun blind for sin egen tilstand, fordi mentalt, er hun borte. Men 
sammenlign det med Kristi Brud, som har en rett forståelse. Og Hun er kledd fra topp til 
tå i Guds Ord. Så Ordet er over henne, under henne, foran henne og bak henne.  
 
Og det er hennes skjold, og hennes forsvar (Ordets sverd) og hennes krone. Hun er så 
fullstendig ett med Ordet, og vet du hva? Hennes kledning fra topp til tå, i Ordet, det er 
hennes glede. Hennes føtter er skodd i forberedelse for evangeliet, slik at hennes sko 
passer henne nøyaktig slik de skal. Og hun er komfortabel med sin forberedelse i 
evangeliet. Hennes hode er utsmykket med en krone av rettferdighet (en rett forståelse), 
og hun er rede for Hans tilsynekomst, og hun vet når Han blir åpenbart, da skal hun bli 
åpenbart sammen med Ham i den samme herligheten, den samme doxa, de samme 
meninger, verdier og bedømmelser, som er Guds Ord. 
 
2 Timoteus 4:8 Til slutt, så er det da gjort ferdig en rettferdighetens krone for meg, den 
som Herren, den rettferdige Dommer, skal gi meg på den Dagen, og ikke bare til meg, 
men til alle som har elsket Hans tilsynekomst.  
 
Kolosserne 3:4 Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli 
åpenbart sammen med Ham i herlighet.  
 
Og vi vet at Bruden vil gjøre seg rede, for hun vil ikle seg den fulle bryllupskledningen, 
og hun vil være kledd i Guds Ord fra topp til tå. Og hun blir åpenbart fremstår når Han 
blir åpenbart, sammen med Ham i den samme Doxa. Hun mottar det Gud sier om 
henne, og deretter går hun fremover for å gjøre det som Han ber henne om å gjøre. 
 
Åpenbaringen 19:7 La oss være glade og fryde oss og gi Ham æren, for Lammets 
bryllup er kommet, og Hans hustru har gjort seg rede.  
 



Åpenbaringen 22:17 Og Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører, skal si: 
«Kom!» Og den som tørster, skal komme! Og den som begjærer det, skal ta livets vann 
for intet!  
 
La meg nå lese igjen fra avsnitt 159 og denne gangen rett gjennom 161. Men før vi gjør 
det, vil jeg bygge mot denne dedikasjonen, så la oss lese videre, fra og med andre 
halvdel av avsnittet, 159b og la oss lese gjennom avsnitt 161. Til og med deres mentale 
evner er borte, deres åndelige evner for en mental, åndelig forståelse. Skjønner? 
 
Egensindige, hovmodige (og se på deres fokus), som elsker nytelser mer enn Gud, (og 
på grunn av dette blir de) uforsonlige, baktalende, (på grunn av sjalusi, er de) uten 
kjærlighet til det gode, uten selvkontroll, (fordi de) har en form for gudsfrykt, men 
fornekter dens Kraft. (Åpenbaringens kraft, de tror ikke engang på den. Ser du?) ...  
 
La oss nå fortsette med hans tanker her. Han sier: 
De tror ikke på slike ting som profeter, og så... De tror ikke på det. De tror at 
Malakias 4 skal være en bestemt kirke eller en viss organisasjon.  
 
Nå vil jeg gjerne stoppe her og si dette; Selv om det er mange menigheter som tror at 
Malakias 4 blir oppfylt i denne tiden, og selv om mange av dem hevder at dette talte om 
broder Branham, men likevel, mange av disse forkynner sine egne ord, som legger noe 
til Guds Ord, og på den måten forvrenger eller forurenser Guds rene livsstrøm med sine 
egne ord, noe som får Skriftsteder, slik som Malakias 4, til å si slik som dette; 
 
"Siden profeten er borte, da er Gud nå i Sin menighet", og siden de tror at "Gud er i 
Sin menighet ", da forkynner de det. Og dermed innrømmer de at de ikke tror at 
Malakias 4 taler om en tjeneste av én mann.  
 
Og legg merke til hvordan broder Branham her understreker at det er en tjeneste av 
ÉN mann, og ikke en gruppe. Og likevel hører du dem forkynne i dag om en superkirke, 
og den kirken, og denne kirken, eller den Bruden, og denne Bruden.  
 
Nå, broder Branham fokuserte aldri på Bruden, han sa: "Min tjeneste er å erklære 
Ham, at Han er Her!" Så vi ser da at hans tjeneste og hans budskap fokuserte på 
Brudgommen. Selv noen av hans historier som han ville fortelle, og som ved første 
øyekast så ut til å handle om Bruden, for eksempel hans historie om Bruden i Armour-
Range.  
 
Selv om mye av den historien handler om hvordan den lille kvinnen holdt seg og gjorde 
seg rede for brudgommens komme, men hvis det ikke var for hennes tro på integriteten 
i brudgommens ord, da ville hun aldri ha hatt den troen. Så det virkelige temaet i 
denne historien er "hvordan brudgommen holdt sitt løfte, og hvordan Bruden 
reagerte på dette løftet."  
 
La oss be... 


