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Broder Brian, disse spørsmålene angående "oppstandelsen", oppsto blant brødrene
her, fordi det er den tiden vi forventer å komme inn i. Så dette vil være "en samling
omkring oppstandelsen". Vi vet at Gud tolker Sitt Ord ved å bringe det til å skje,
men vi vet også at vi skal vente på at begivenhetene skal komme, for å se dem
oppfylt, slik som det skjedde med Simeon under Alpha-tjenesten. Derfor stiller vi
følgende spørsmål:
Spørsmål nummer 1: Kan du hjelpe oss videre med å forstå "tiden før
oppstandelse, selve oppstandelsen og tiden etter oppstandelsen", i
sammenheng med "Et Rop, en Røst og en Basun"?
Svar nummer 1: Nå, jeg må fortelle dere rett ut at disse 8 spørsmålene som dere
sendte inn i dag, kanskje er de beste spørsmålene som vi har sett så langt. Fordi
dere viser ved disse spørsmålene at deres sinn begynner å fokusere ned til denne
dagen vi lever i, og på den tiden hvor Ropet vil bane vei for en oppstandelsens røst.
Med andre ord: Et Rop, en Røst og en Basun er tre tidsperioder i Guds Store
Parousia, hvor Han gjør alle disse tre tingene under Sin Parousia.
Dette er de samme spørsmålene som ligger i mitt bakhode hver dag, og som jeg ikke
har svarene på. Men jeg vet at svarene må ligge et sted i Guds Ord og i Budskapet,
fordi, da Gud kom ned med et Rop, som er Budskapet, da sa Han at alle mysteriene
ville bli åpnet opp av den 7. Budbæreren. Ellers ville disse spørsmålene fortsatt være
mysterier som ikke er blitt avslørt.
Og vi vet at Åpenbaringen 10:1-6 er 1. Tessalonikerbrev 4:17: Herren kommer ned
med et Rop, en Røst og en Basun.
Åpenbaringer 10:1-6 Jeg så enda en annen mektig engel som kom ned fra
himmelen, kledd i en sky. Og en regnbue var over hodet hans, ansiktet hans var
som solen, og føttene hans som ildsøyler.
Ja vel, så der er disse symbolene, Slik som Broder Branham fortalte oss i Det Første
Segl, at symboler skjuler mysteriet. Men disse symbolene ble gjort kjent i åpningen
av seglene, og ved at Gud brakte dem til å skje, for å gi oss tolkningen. Så
symbolene er Skyene, som et klesplagg, og vi ser at det dannet den hvite parykken
som viser at Han er Den Høyeste Dommeren. Vi har bildet, slik at Gud har tolket det
ved å bringe det til å skje. De andre symbolene er Ildstøtten og Regnbuen.
Derfor, Ildstøtten er dette Shekinah-nærværet som representerer Guds nærvær. Og
det neste symbolet vi ser, er regnbuen over Hans hode. Det viser at lederskapet er
her. Og vi vet at Gud viste seg i regnbuen sammen med Noah, som paktens Engel.
Og vi ser de tre horisontale regnbuene som kom til vår profet, og som dannet en
regnbue i form av en bue. Og legg merke til at de aldri berørte jorden, den ble
stående over den. Hvis du vil legge merke til det, at regnbuen til Noah var en bue,
som var første halvdel av historien. Og de tre regnbuene som kom til William
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Branham, var en opp-ned bue, eller en bolleform, som var den andre halvdelen av
historien. Også i denne tjenesten har vi sett tre horisontale regnbuer komme
sammen, først for å danne en bolle med to av dem, og deretter en full sirkel, etter at
den tredje ble forenet sammen med til de to første. Dette skjedde mens jeg
underviste den samme læren som William Branham, angående Guddommen.
Det viser at Gud er Kristi hode, og Kristus er menighetens hode, og Han er den
førstefødte blant mange brødre.
1. Korinterbrev 11:3 Men jeg vil dere skal vite at hver manns hode er Kristus,
kvinnens hode er mannen, og Kristi hode er Gud.
Hvorfor skulle Paulus si dette, hvis Kristus var Gud?
Romerne 8:29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også forutbestemt
til å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den førstefødte blant
mange brødre.
Men legg merke til at disse tre horisontale regnbuene kom og ble formet til én. Og
legg merke til at de var 10 meter over bakken og at de aldri berørte jorden. Og vi har
bilder og videoer til å bevise det.
I Åpenbaringen 10:1, Regnbuen over Hans hode hadde den hvite parykken på. Det
påpeker at Lederskapet har kommet ned. Og Gud er Lederen av alt sammen. Og
Regnbuen viser at det var Paktens Engel, som er Gud Selv,
1. Korinterbrev 15:27 For Han har lagt alle ting under Hans føtter (Gud legger alle
ting under føttene til sin Sønn, Jesus). Men når Han sier: «Alle ting er underlagt
Ham,» da er det klart at Han som har lagt alle ting under Ham, er unntatt.
Så selv om Gud legger alle ting under Sin Sønns føtter, så sier Paulus at det er ett
unntak, Gud selv, som legger alle ting under Sin Sønns føtter.
Det besvarer også spørsmålet, da Jesus sa: «All makt er overgitt til meg.» «Jesus
Alene» sier: Hvis all Makt er blitt gitt til Ham, da betyr det at Faderen ikke lenger har
noen makt. Så da må Jesus være Gud. Men de feiler å dele opp Ordet på rett måte,
ved å ta alt det som er skrevet: "Ord for Ord og linje for linje."
Apostelen Paulus forteller oss her hva som skjer. 28 Når nå alle ting er blitt
underordnet Ham, da skal også Sønnen selv underordne seg Ham, som la alle ting
under Ham, for at Gud kan være alt i alle.
Broder Branham sa i talen:
62-1230E Er Dette Tegnet På Enden 366. Lytt nå. Denne Engelen kom ned fra
Himmelen. Skjønner? De andre, syv englene til de syv menighetene, var
jordiske budbærere. Men denne Engelen … Hele Budskapet er avsluttet; den
syvende engelen avvikler hele tingen. Og denne Engelen kommer ikke til jorden;
Han er ikke en mann fra jorden, som budbærerne til menighetstidene; det er
avsluttet.
Men, denne Engelen bringer den neste kunngjøringen. Og en engel betyr en
“budbærer.” Og Han kommer ned fra Himmelen, kledd i den Ildstøtten, en Sky, med
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en regnbue over Sitt hode. Og en regnbue er en pakt. Det var Kristus, Med en fot
på land, og en på havet, og sverget, at, ‘Tiden vil ikke være mer.’”
63-0317E Kløften Mellom De 7 Menighetstider Og De 7 Segl 44. Nå, vi ser at
denne Boken med de Syv Segl, nå, er gjenløsningens mysterium. Det er en
Gjenløsningsbok, fra Gud.
45 Nå, alle mysteriene, på denne tiden, skulle være fullbyrdet når denne
budbæreren høres. Nå, her er engelen på jorden; og en annen Engel, mektig
Budbærer, kom ned. Ser dere, denne engelen var en jordisk engel, budbærer;
men her kommer En ned fra Himmelen, en regnbue-pakt. Ser dere? Det kunne
bare være Kristus.
46 Helt nøyaktig slik det står i Åpenbaringen 1. Stående midt mellom de Syv Gulllysestakene, med en regnbue, å se på som jaspis og sarder-stein.
63-0318 Det 1. Segl 196 La meg bare lese Det igjen. Det lyder så godt for meg! Jeg
liker å lese Det. Jeg så enda en annen mektig engel som kom ned fra himmelen,
innhyllet i en sky, med en regnbue over hodet hans, ansiktet hans var som
solen, og føttene hans som ildsøyler.
197 Nå, vi har sett den samme tingen, som var Kristus. Og vi vet at Kristus alltid
er Budbæreren til Menigheten. Ja vel. Han er kalt Ildstøtten, Paktens Engel, og
så videre. Han hadde en liten, åpnet bok …
198 Nå, Seglene hadde blitt brutt, her. Vi bryter dem nå. Men, dette, Denne er åpen.
Husk nå, for noen uker siden brakte jeg frem hvordan det, slik som i Alfa, Jesus
hadde en tjeneste før oppstandelsen, og en tjeneste etter oppstandelsen. Og jeg sa
at slik ville også vil den 7. Budbæreren, engelen, ha en tjeneste før oppstandelsen,
og en tjeneste etter oppstandelsen, fordi denne Elias i dag er Herren Jesus Kristus.
Så, få øynene bort fra karet, og over på den Gud som kom ned med et Rop, en Røst
og en Basun. Det er Den Ene Herre som gjør alle disse tre tingene. Og vi vet at
Ropet er tiden før oppstandelsen, og Røsten er da tiden for selve oppstandelsen. Og
til slutt en tredje tidsperiode hvor vi samles sammen ved Basunen, for å gå til
bryllupsmåltidet i den andre dimensjonen.
Jeg nevnte at den Basunen som kaller Bruden sammen, også er den samme
Basunen som samler Israel til Basunfesten. Derfor, når vi er samlet sammen for å bli
løftet opp, da blir Israel samlet til sin siste halve uke av den 70. uken i Daniel, som
er 3-1/2 år. Og det vil skje i løpet av trengselsperioden.
Nå, det bringer oss til dette ene sitatet som har overgått fatteevnen til så mange.
Fordi, det ser ut til å si en ting, men hvis vi ikke forstår tiden før oppstandelse og
tiden etter oppstandelsen, da vil vi ikke forstå plasseringen av dette neste sitatet,
hentet fra talen, «Kløften».
Denne talen ble forkynt rett før Seglene ble åpnet. Og Broder Branham kommer her
med en uttalelse som kan kaste ut all din tro på alt annet som han sier om
Åpenbaringen 10:1-7, hvis du ikke forstår at Parousia er et Rop, en Røst og en
Basun, hvor Basunen er todelt, først til hedningene for å avslutte hedningenes
tidshusholdning, og samle dem til et bryllupsmåltid. Samtidig vender Gud seg til
jødene for å begynne deres siste halve uke.
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63-0317E Kløften Mellom De 7 Menighetstider Og De 7 Segl 29.
Denne Boken med de Syv Segl blir åpenbart på tiden for de Syv Tordener i
Åpenbaringen 10, nå, hvis dere skriver det ned. La oss slå opp i Åpenbaringen 10,
bare et øyeblikk, så dere vil få en forståelse før vi går inn i det. Nå, dette er i
endetiden. For, lytt nå: Jeg så enda en annen mektig engel som kom ned fra
himmelen, innhyllet i en sky, og en regnbue var hodet hans, …
30 Hvis dere legger merke til det, det er Kristus. Ser dere? Fordi, Han ble i det
Gamle Testamentet, kalt Paktens Engel. Og Han kommer direkte til jødene nå,
for Menigheten er fullført. Skjønner? Ja vel. … og ansiktet hans var som solen, og
føttene hans som ildsøyler.
31 Husker dere den Engelen i Åpenbaringen 1? Den samme tingen. En Engel er en
budbærer. Og Han er Budbæreren til Israel. Skjønner? Menigheten har blitt
bortrykket, ser dere, nå, eller i ferd med å bli bortrykket. Han kommer for Sin
Menighet.
Legg merke til at han sier her: Han kommer direkte til jødene nå,- Menigheten er
fullført. Så Basunen kaller Bruden til et bryllupsmåltid, og Gud handler ikke lenger
med menigheten, og nå vil Gud ta seg av jødene i deres siste 3-1/2 år. William
Branham, 7. engelen, hans tjeneste til Bruden er over. Nå gir han den åpne boken
over til Moses og Elias.
Det er så langt jeg vet. Og det på grunn av alle de tingene som Broder Branham sa
offentlig og privat, og ting som jeg vet fra mine samtaler med de som stod ham nær,
angående hans rolle i Israel. Men vi vil vite med sikkerhet når tiden kommer for
Basunen til å lyde, for Gud vil tolke Sitt Ord ved å bringe det til å skje.
Jeg tror det var derfor William Branham trodde så mye på at han ville dra til Israel og
ta seg av dette folket. Men Gud fortalte ham at det ikke var hans tid til å dra ennå.
Implikasjonen av disse ordene er at det vil komme en tid da han vil reise til Israel,
men det var ikke den gang en tid til å dra. Så han måtte vente.
Og så sa han også at Israel aldri ville motta en profet fra hedningene. Så ja, han vil
dra til Israel, men Israel vil bli tatt hånd om av deres jødiske profeter, Moses og
Elijah. Og selvfølgelig talte han også om Messias-tegnet, som ikke ble utført av
verken Moses eller Elias.
Og ingen av dem helbredet en blind mann. Miraklene som ble utført i deres tjenester,
var overnaturlig manifestasjoner, ting ute i naturen, oppreisning av de døde og slike
ting. Det neste symbolet vi ser, er Ildstøtten som skinte som solen. Og vi har alle sett
oppfyllelsen av Guds ildstøtte. Det er endog tatt bilde av Den.
Åpenbaringen 10:2 Han hadde en liten, åpnet bok i hånden sin. Og han satte den
høyre foten på havet og den venstre foten på landjorden,
Åpb 10:3 og så ropte han med høy røst, som når en løve brøler.
(Og løven som brøler finner vi i Amos 3:6-7 Løven har brølt, hvem skulle ikke da
profetere." Der har vi ROPET)
Da han hadde ropt, talte de sju tordener med sine røster.
4 Da de sju tordener hadde talt med sine røster, skulle jeg til å skrive. Men jeg hørte
en røst fra himmelen som sa til meg: «Sett segl for de ting som de sju tordener talte,
og skriv dem ikke!»
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Hvordan ble de forseglet? De ble forseglet ved hjelp av symboler. Og slik har det
vært skjult i symboler frem til i denne siste dagen. Da åpenbarte Gud hva disse
symbolene var. Og det åpnet opp hele forståelsen av det. Bare få symbolene riktig,
og du kan se hva det er.
56-0617 Åpenbaringen, Boken Av Symboler 16 Åpenbaringsboken var
forseglingen av det siste vitnesbyrdet til Herren Jesus. Og det ble gitt ... Det
første kapittelet, som vi vil starte med. Jeg tenkte at vi kanskje kunne begynne over i
noen av de andre symbolene. Nå, hele boken er skrevet ved symboler. Det er
knapt noe som er direkte med Ordet, hvor du bare plasserer det rett ut og sier:
Det er ved symboler.
Og Gud har en måte å gjøre det på og en grunn til å gjøre det. Gud gjør ingenting
uten at han har en grunn bak det. Og er det noen (dette er en skoleklasse nå), er det
noen som kan tenke seg hvorfor Han gjorde det? Her er det; For at Han kunne
skjule det bort fra de vise og forstandige, og Han ville åpenbare det for barna,
slike som vil lære. Er Han ikke god, til å gjøre det på den måten for oss?
Nå, i denne dag og tidsalder, bør vi alle kjenne til kryptering, fordi det er tusenvis av
programmer der ute for mobiltelefonen, nettbrett og PC-er som bruker kryptering for å
skjule teksten din. I det vanlige språket har vi tegn, i tillegg til alfabetet vårt, som vi
bruker regelmessig. Og derfor, alle barn som lærer å lese, lærer også disse
symbolene. Og når du kjenner alfabetet, og mange av de symbolene som brukes
ved siden av det, da blir lesing en veldig enkel oppgave.
«!» = et utropstegn. «""» = anførselstegn, som angir begynnelsen og slutten på en
uttalelse/sitat.
«?» = et spørsmålstegn, som settes ved å slutten av en setning, og betyr at
setningen var et spørsmål. «#» = et tall/nummer. «$» = dollartegn. «%# =
prosenttegn, og «&» er et tegn som brukes i stedet for ordet "og". Dette er bare noen
få av symbolene.
Nå, det skriftlige språket må ha disse symbolene for å legge en rett betoning og
uttrykkelse på ordene. Ellers kunne ordene, uten et merke som uttrykker dem, bli tatt
for å bety det motsatte av det som det var ment å bety, og dermed forårsake mye
forvirring. Og dette er veldig viktig å kjenne til i oversettelsesarbeid. For, uten dem
kunne du lese noe til å bety det motsatte av det som var ment.
Og når du forstår bibelsymbolene, da blir også Bibelen en åpen bok for deg, slik vi så
i Seglene. En hest er et dyr som representerer en makt. Og hvitt representerer
dyd eller religion. Men når du blander "den hvite hesten" (eller en religiøs makt)
sammen med "en rytter som hadde en bue, men ingen piler", det viser deg at han
var en bløff, noe som betyr at han var falsk i sin representasjon. En bløff.
Med andre ord, den som rir eller styrer denne makten (en hvit hest) var ikke ærlig,
så han er falsk. Derfor ser du en falsk religion presentert i Det Første Seglet. Så
rødt står for død, blod og drap. Og du ser hvordan hesten, mannen på den fikk et
stort sverd.
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Åpenbaringen 6:4 En annen hest, flammende rød, drog ut. Og ham som satt på den
ble det gitt (makt) (legg merke til at denne ikke hadde makten til å begynne med,
men det ble gitt ham) til å ta freden bort fra jorden, (Igjen, Jesus er Fredsfyrsten, og
Hans Far er Salems Konge, som er Fredens Konge. Så denne er en falsk kar, som
tar Hans plass.) for at folket skulle drepe hverandre. Og det ble gitt ham et stort
sverd. Det greske ordet der er et mega sverd. Og en Hybrid ser alltid mye større ut
enn den ekte tingen.
Hebreerbrevet 4:12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe
tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og
marg, og ser hjertets tanker og hensikter.
I Åpenbaringen 19, her kommer Jesus med et skarpt tveegget sverd, som er Guds
Ord. Så denne, i Åpenbaringen 6:4, er en bedrager som kommer med en tolkning
tilsynelatende bedre enn Livets Ord. Det er den falske Treenighetslæren. Og hvis du
undersøker det, vil du oppdage at denne Treenighetslæren kom inn i den romerske
kirken i Nikea i 325 e.Kr, i Nikea-rådet. Og de tok den fra den babylonske triaden av
Anu, Ea og Enlil.
Legg merke til at det ikke var Sverdet, som er Guds Ord, men et stort sverd, et
megasverd, et større enn Livets Sverd. Det var et oppblåst ord. "Større enn livet."
Og han brukte det falske ordet til å ri eller styre denne makten (denne kirken), og han
drog ut seirende og for å seire. Nå, ved å forstå symbolene, da forstår du også
motivasjoner, og ånden og uttrykkene bak symbolene.
Broder Branham sa i talen 65-1126 Gjerninger Er Tro, Uttrykt 210. Så en utvendig
hvitvask forandrer ikke saken. De religiøse menneskene den gang, som Paulus
kalte “hvitkalkede-vegger,” og så videre, de var utvendig akkurat som en
troende, og de hadde profetier i blant seg, og alt annet unntatt innsiden av
innsiden “sjelen som tviler …”.
211. Det er grunnen til at jeg sier at folk kan hoppe opp og ned, og tale i tunger,
folk kan rope, legge hendene på de syke, og helbrede de syke og så videre, ved
tro; alle disse store tingene ved Ånden, fortsatt gå fortapt. De salvede …
Derfor, å bare se på ett symbol, kan føre deg på villspor. Du må se på alle de
symboler som er blitt presentert. Legg merke til den illustrasjonen som apostelen
Jesus brukte, sa at disse menneskene var "hvitkalkede graver ", hvit representerer
det religiøse, men graver er et sted som holder de døde i varetekt.
Matteus 23:27 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere er som
hvitkalkede graver som nok ser vakre ut utenpå, men som innvendig er fulle av
dødningebein og all urenhet.
Så igjen står det hvite for rettferdighet. Men ved å kombinere hvitheten med en grav,
det forteller deg at de er en farse. Utad er de religiøse, og de synes å være
rettferdige. Men innad er de døde og råtne.
63-0321 Det 4. Segl 197 197 Legg merke til det, antikrist er på en gulblek hest,
blandede farger. En hest er et dyr som representerer en makt. Hans makt er
fullstendig sammenblandet. Hvorfor? Det er politikk, det er nasjonale makter, det
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er religiøse makter, det er demoniske makter. Det er alle slags makter blandet
sammen, en blandet, gulblek hest var det. Han har alle slags makter.
198 Men når Jesus kommer, er det på en ensfarget hest, Ordet. Amen!
199 Denne blander sine farger fra rødt, hvitt, svart; tre farger i én, representert i én.
Og tre makter representert i én; den hvite hesten, den svarte hesten, røde hesten.
Og tre kroner i én. Skjønner? Ja visst.
Men de fleste teologer ser på den hvite hesten, og siden Jesus vil komme på en
hvit hest, da antar de at det er Ham. Men de så ikke på det faktum at han hadde en
bue og ingen piler, og at han derfor var en forfalskning. Så denne personen kommer
ridende på en hvit hest, en som satte seg "i stedet for Guds sønn". Det er Viarivs
Filii Dei, som betyr: Guds Sønns Stedfortreder.

Bildetekst: Over ser vi en pavekrone som ble overlevert av Belgia til Pius IX i 1871.
Hold nede Ctrl knappen + klikk på bildet for å se et større bilde av pavekronen.
Den komplette teksten som er over hele kronen, er: JESV CHRISTI VICARIO INFALLIBILI
ORBIS SVPREMO IN TERRA RECTORI REGVM ATQVE POPVLORVM PATRI.
Det oversettes slik: Til den Ufeilbarlige Jesu Kristi Vikar.
Til den Suverene Verdens Hersker på Jorden. Til Nasjonenes og Kongenes Fader.

Legg merke til at i det latinske språket finnes det ikke er noen "u", så en "v" tar dens
plass. Og vikarierende betyr "i stedet for", og det vil gjøre det til anti-Krist. Det er
med andre ord en falsk Kristus, på en hvit hest. Og summen av tallene blir 666, tallet
til en mann, som er tallet til antikrist.
Å, du! Symbolene er alt sammen, og de er skjult for de kloke og de vise, og blir
åpenbart for barna, som vil lære. Og som jeg sa: Hvis du ikke forstår symbolene i vårt
eget språk, da klarer du ikke å lese. Og hvis du ikke forstår symbolene i Guds Ord,
da kan du ikke forstå Guds Ord. Derfor sendte Gud en profet i denne siste tiden, for å
åpenbare symbolboken for oss.
63-0319 Det 2 Segl 101. Vi legger merke til, i Åpningen av Det Første Segl, da
hadde satan en super, religiøs mann. La dere merke til rytteren på den hvite
hest? Som, de, det ble trodd at det var en … den første Menigheten som gikk frem;
men, åh, du store, det har blitt undervist opp gjennom årene, men det kan ikke
stemme. Bare legg merke til når resten av dem, når vi får bundet det hele sammen,
se da hvor det er, ser dere. Nå, og jeg vet ikke hva resten av det vil være, ennå. Men
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jeg vet det vil komme helt fullkomment inn der, fordi det er Sannheten. Det er
Sannheten. Det var hierarki-kirken i Rom, helt nøyaktig.
Hvis du husker at Broder Branham tolker en søster drøm som hun hadde.
64-0823E Spørsmål og svar 290. Spørsmål: Broder Branham, hva skal vi gjøre?
Noe har slått seg ned over meg som jeg ikke kan bryte gjennom. I fjor høst drømte
jeg at jeg var fortapt i hvit sand. Det ble mørkt; Jeg fant ikke veien. Denne
drømmen har blitt værende hos meg siden i fjor høst. Nå er jeg som en som famler
omkring i mørket. Min sønn (E-r-v--), Ervin og hustru, de var inkludert i drømmen min.
Nå er de også i mørke.
Vi er i desperasjon. Jeg tror at Gud vil vise deg hva som er i våre hjerter nå. (Å,
greit.) Hvis vi er feil eller på syndige steder, fortell oss. Vi vil ha det rett. Jeg kjenner
ikke damen, men jeg føler bare at hvis du er her, dame, at her er dine problemer.
Du har latt noe skje med deg som har gjort deg nervøs, fordi det å være i "hvit
sand", representerer renhet og rettferdighet. Og du bare tillater Satan å legge
noe over på deg.
Drømmen din viste at det ikke er noe galt. Du er bare nervøs, og ved å gjøre
dette og tenke dette, da gjør du resten av familien nervøs. Slutt å gjøre det; gjøre
krav på dine Gudgitte rettigheter. Drømmen din beviser ved tolkningen at du
befinner deg i hvit sand. Alt er i orden. Det er du, deg selv, nervøs.
Og du lar et familiemedlem bli nervøs, det går til neste medlem, og til neste
medlem. Og ganske snart er dere alle blitt nervøse og holder det gående. Og
det ene familiemedlemmet blir litt opprørt over noe, det opprører den neste, og
den neste, og ganske snart er hele familien blitt opprørt. Det er Satan. Så hvis
ett familiemedlem gleder seg, la da resten av dem glede seg over det. Slik at hver og
en av familien prøver å gjøre det.
Nå, tilbake til Åpenbaringen 10, og vi plukk opp vers 5 Engelen som jeg så stå på
havet og på landjorden, løftet hånden sin mot himmelen
6 og sverget i Ham som lever i all evighet, Han som skapte himmelen og alt det som
er i den, jorden og alt det som er på den, og havet og alt det som er i det, og sa at
det ikke lenger skulle være noen tid.

Og vi vet at den 7. engel, ifølge Åpenbaringen 10:7, var for å åpenbare alle
mysteriene. Derfor, bare fordi jeg ikke har svarene på alle disse spørsmålene, det
betyr ikke at svarene ikke er innenfor Budskapets grenser, og dermed ikke kan
besvares. Det er det Åpenbaringen 10:7 sier: Guds mysterier skal være avsluttet.
7. Men i de dager, når den sjuende engelen gir lyd fra seg, når han skal blåse i
basunen, da skal Guds hemmelighet være avsluttet, det som Han forkynte for
Sine tjenere profetene.
Nå, når det gjelder spørsmål om Det Nye Jerusalem, og kanskje ting angående
tusenårsriket, så er vi ikke der ennå. Vi må vente på at Gud skal tolke Sitt Ord ved å
bringe disse tingene til å skje. Og jeg er fornøyd med å vente på det rette svaret fra
Gud Selv.
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Så da jeg så disse spørsmålene, begynte jeg å be til vår Far. Og jeg ba Ham om å
åpne opp mitt sinn til å se tydeligere, hvor vi er, slik at vi kan gi et klart svar på disse
spørsmålene. For tross alt, hvis det er spørsmål her i brødrenes sinn, så må det
være svar for dem. "Hvis det er et dyp som kaller, da må det være et dyp til å svare
på det."
Broder Branham sa i talen 57-0811E Åndens Forventninger Og Ledelse 28. Gud,
gi oss flere menn av høyt kaliber med et slikt vitnesbyrd. Og noe nede i ham,
begjærte og lengtet etter den tiden da han ville se det, og det ville bli
manifestert. Noe inni ham vitnet om at det var sannheten.
Og jeg tror vi kan identifisere oss med det han sa her, at noe inni oss ønsker å vite
mer om tiden for oppstandelsen. Og slik som Gud hadde åpenbart for Simeon at han
ville se Herrens Kristus, da kikket han etter den tiden da dette løftet ville bli oppfylt.
Og vi ser og lengter og gransker Skriftene og Guds rop etter svarene på vårt dype
kall.
Broder Branham fortsatte med å si: "Guds menn og "Guds sønner ledes av Guds
ånd, som David en gang sa i Salme 42:8 Dyp kaller på dyp ved lyden av dine
fossefall. Dyp kaller på dyp, og det er nødt til å være et dyp der til å svare, så
lenge det er et dyp som kaller.
Og ellers, før det kunne være en finne på ryggen til en fisk, måtte det være noe vann
først for ham å bruke den finnen, ellers ville han ikke ha noen finne. Gud ville ikke ha
gitt ham en finne hvis det ikke var vann der for ham å bruke den i. Før det var et tre
som skulle vokse på jorden, måtte det først være en jord der, ellers ville det ikke ha
vært noe tre.
Og hvis det er et spørsmål i hjertene til Guds Sønner, et dypt kall, da må det være et
dyp der til å svare på dette kallet. Et dyp å svare på det kallet. Og det faktum at
disse spørsmålene beveger seg i sinnene til Guds sønner, viser at vi er i dypets bunn
til å gi svar.
Og vi er sannelig i forventning, ellers ville vi ikke ha disse spørsmålene som bobler
opp i oss. Så Broderen Branham sa i talen:
55-1001 Forventning 54 Og i kveld lengter du etter Guddommelig helbredelse,
fordi Guds Bibel sa det. Noe inni deg forteller deg at det finnes en Guddommelig
helbredelse. Og like så sikkert som at det er noe inni deg som lengter etter
Guddommelig helbredelse, så finnes det en åpen kilde et sted. Og den samme
Hellige Ånd, som ga Simeon et løfte og førte ham til Kristus, har ført deg hit i
kveld, for en Guddommelig helbredelse, hvor kilden er åpen for hver og en av dere.
Dyp kaller på dypet, der er et svar.
Og når du ser det, å, da vil du bade i det. Jeg elsker skjønnhet, jeg ser på
solnedgangen. Jeg red i dag rundt denne innsjøen deres, og jeg gråt som en baby.
Denne damen bak der, og hennes mann, min bokselger her, herr og fru Wood, de sa:
"Broder Branham, hva ser du?"
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Min mor er en halv rase; Hun er halvt Cherokee indianer. Og da jeg kikket der ute og
kunne se disse fargelagte bladene, sa jeg: "Det er Gud med sin pensel. Han
fargelegger naturen." Det var noe i meg som lengtet etter det. Og da jeg så det,
gråt mitt hjerte inni meg. Dyp kall på dypet. Å, for en tid til å komme inn i Hans
Nærvær, hvor du lengter etter å være, og se den oppstandne levende Jesus
iblant oss.
Da vil dette dyp som kaller på dypet, bringe resultater. Og ikke rart at folk gråter.
Ikke rart at folk roper; Ikke rart folk blir emosjonelle. Broder, du kan ikke la være å bli
det. Det er noe inni deg som beveger seg.
Da jeg ba, sa jeg: "Far, jeg vet ikke svarene på disse spørsmålene. Men din
profet sa: "Så lenge de fremdeles befinner seg i det skrevne Ordet, og ikke blitt brakt
til å skje, da er de fremdeles skjult for oss." Og jeg sa: "Men Far, jeg vet at du
sendte en engel til Broder Branham for å hjelpe ham, da han hadde en hindring
i sitt studium, da han studerte disse Seglene. Og han fortalte oss at han ikke
kom noen vei i sin studie, og at han var i ferd med å bare gå ut og si hva han
hadde hørt andre si i tidligere tider. Men det var da Du gikk inn med Din Engel
og åpnet opp alt sammen for ham. "
Og jeg fortsatte i min bønn: "Og Fader, jeg er ikke en profet som Herrens Ord
kommer til, derfor forventer jeg ikke at Du sender meg en engel for å åpenbare
disse svarene for meg, fordi jeg vet at Du allerede har gjort det, Du har allerede
sendt oss Din syvende engel, så svarene er nødt til å ligge i det som Du
allerede har fortalt oss, men som vi bare ikke har sett ennå.
"Hvis ikke, da må du sende ham på nytt, fordi han ikke avslørte alle mysteriene
i henhold til Åpenbaringen 10:1-7" "Men Far, jeg vet at når Du begynner å
bringe disse hendelsene til å skje, da kan vi se hva som er skrevet i Ditt Ord.
Og ved å se det skje, da kan vi kjenne den rette tolkningen, fordi Du tolker Ditt
Ord ved å bringe Det til å skje."
Så, plutselig gikk da mitt sinn til Romerne 8:24 Dette er nemlig vårt håp om frelse.
Men et håp som blir sett, er ikke lenger noe håp. For hvorfor håper en fortsatt
på det som en ser?
25 Men hvis vi håper på det vi ikke ser, lengter vi etter det med utholdenhet.
Og jeg antar at det er der vi står i dette øyeblikket, idet vi tålmodig må vente på at
Gud skal tolke Sitt Ord ved å bringe det til å skje. Men vi vet at Gud kjenner våre
hjerter, og har også lovet oss at Han vil hjelpe oss i våre skrøpeligheter, slik Han
lovet i Romerne 8.
Romerne 8:26 På samme måten hjelper også Ånden oss i våre svakheter. For vi
vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden Selv går i forbønn for oss med
sukk som ikke kan uttrykkes med ord.
27 Han som gransker hjertene, vet hva Åndens sinnelag er, for Han går i forbønn
for de hellige etter Guds vilje.
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Så med dette skriftstedet i tankene, og også mitt favoritt-vers som sier: Filipperne
3:15 La oss altså, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Og hvis dere tenker
annerledes i noe, skal Gud også åpenbare dette for dere.
Så la oss ta en titt på disse spørsmålene, ett om gangen, med vårt sinn festet på
Gud og Hans Ord.
Jeg vil aldri glemme da jeg, i Peru i 2002, ble stilt et spørsmål der jeg ikke visste
svaret. Det gjaldt Jesaja 9:6 Jeg leste spørsmålet fra en Broder, og han spurte
angående Jesaja 9:6. Spørsmålet var hvordan det hadde seg, at hvis Jesus ikke er
Gud, hvorfor sier Skriften at Han er den allmektige Gud og den evige Fader?
Og jeg bare ba stille og sa: Far, du vil måtte hjelpe meg med det svaret, fordi jeg bare
ikke vet svaret. Og da reagerte Hans Ånd i meg og sa: «Bare les Skriftstedet ord for
ord.»
Så jeg gjorde det, og jeg begynte å lese det, ord for ord. Jesaja 9:6 For et barn er
oss født, ... Da så jeg det. Og jeg sa at hvis dette barnet er blitt født, da måtte han ha
en begynnelse, slik som Broder Branham sa. Og hvis han er født, da måtte noen
føde ham. Og hvis noen fødte ham, da var noen her før ham, som hadde båret ham,
eller født ham.
Og så leste jeg den andre tanken, i dette skriftstedet … en sønn er oss gitt. Og
umiddelbart kom tanken til meg: Vel, hvis han ble gitt, da er han en gave. Og hvis
han ble gitt, da måtte noen gi denne gaven.
Og så sendte Faderen meg Sitt Ord i Johannes 3:16 For slik har Gud nemlig elsket
verden at Han gav Sin Sønn, Den enbårne, for at hver den som tror i Ham, ikke skal
gå fortapt, men ha evig liv.
Ser dere det, … "for en sønn er oss gitt:"
Så sa jeg: La oss fortsette å lese en tanke om gangen. Herredømmet er på hans
skulder, og hans navn skal kalles Under … Så stoppet jeg og spurte forkynnerne: Er
Under et navn? De sa: Nei.
Så fortsatte jeg å lese den neste tanken, og sa: "Hans navn skal kalles rådgiver." Og
jeg stoppet opp og spurte forkynnerne igjen: Er rådgiver et navn? Og de sa: Nei. Så
leser jeg videre: Hans navn skal kalles "Veldige Gud" Og jeg stoppet igjen, for en
respons. Og jeg spurte forkynnerne igjen: Er Veldige Gud et navn? Og de sa: Nei.
Så fortsatte jeg å lese videre, og sa: "Evig Fader". Og jeg stoppet opp igjen og spurte
forkynnerne: Er "Evige Fader" et navn? Og de sa: Nei.
Og til slutt spurte jeg dem: Er "Fredsfyrste" et navn? Og de sa: Nei. Og så sa den
Hellige Ånd: Slå opp på hva det ordet "kalt" betyr. Så jeg åpnet konkordansen min og
leste, og det var det hebraiske ordet 'qara', og det betyr: Kunngjøre, proklamere,
bekjentgjøre og gjøre kjent.
Så jeg sa til brødrene: La oss sette det ordet, kunngjøre, inn i setningen, i stedet for
ordet kalt, og se hvordan det passer helt perfekt sammen med en rett undervisning
av Guddommen. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på
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hans skulder, og hans navn skal kunngjøre: Under, Rådgiver. Og hans navn skal
kunngjøre: Veldig Gud. Og hans navn skal kunngjøre: Evig Far. Og hans navn skal
kunngjøre: Fredsfyrste.
Og det er nøyaktig hva Johannes forteller oss i Det Nye Testamente.
Johannes 1:18 Aldri har noen sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn,
Han har erklært Ham.
Ordet er tatt fra det greske ordet exegeomai, som betyr å kunngjøre, proklamere
eller erklære ut høyt.
Så spørsmål nummer 1: "Kan du hjelpe oss videre med å forstå "tiden før
oppstandelsen, selve oppstandelsen og tiden etter oppstandelsen", i
sammenheng med "Et Rop, en Røst og en Basun"?
Ok, aller først, tiden før oppstandelsen og tiden etter oppstandelsen, det taler om en
tid like før og like etter tiden for selve oppstandelsen. Og å vite at Gud gjør tre ting i
Sin nedstigning fra himmelen, Et Rop, en Røst og en Basun. Vi ser at det er noe som
skjer før Røsten, og noe annet etter Røsten, idet vi vet at Røsten er selve
oppstandelsen.
1. Tessalonikerbrev 4:13 Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende, brødre, om
dem som har sovnet inn, så dere ikke sørger som de andre som ikke har noe håp.
Apostelen Paulus forteller oss at Gud ikke ønsker at vi skal være uvitende om de tre
tingene som Han gjør i Sin Parousia, som er Et Rop, en Røst og en Basun.
14 For dersom vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud, gjennom
Jesus, føre dem som er sovnet inn, sammen med Ham.
15 For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens
nærvær, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er innsovnet.
16 For Herren Selv (Og det er bare Én Herre, og han sier at det er denne Ene
Herren selv som) skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun
stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først.
17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket samtidig opp i skyer
sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med
Herren.
18 Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord.
Nå, Guds stadfestede profet lærte oss angående den kristne læren om bortrykkelsen,
han sa: 65-1204 Bortrykkelsen 130. Tre ting skjer: Et Rop, en Røst, en Basun, som
må skje før Jesu tilsynekomst. Nå, et Rop … Jesus gjør alle disse tre tingene når
Han stiger ned.
Et Rop, hva er et Rop? Det er Budskapet som går frem først, det levende Livets
Brød bringer frem Bruden.
131. Nå, Gud har en måte å gjøre ting på. Og han forandrer aldri Sin fremgangsmåte.
Han forandrer aldri Sin … Han er den uforanderlige Gud.
I Amos 3:7, sier Han: “Han gjør ikke noe på jorden før Han først åpenbarer det
for Sine tjenere profetene.” Og like så sikkert som Han lovet det, vil Han gjøre det.
Så vi ser at ropet er Budskapet. Så hva skjer etter ropet?

12

65-1204 Bortrykkelsen 164. Derfor, Budskapet kaller Bruden sammen, ser dere,
Ropet. Og Basunen … Den samme Ene, Han, med en høy røst ropte Han ut, med
det Ropet og en Røst, og vekte Lasarus. Med en høy Røst ropte Han, “Lasarus,
kom frem.” Skjønner? Og den Røsten vekker opp den sovende Bruden, de
sovende døde.
165. Og Basunen, “med lyden av en Basun.” Og, når den gjør det, kaller den. Alltid,
en Basun kalte Israel til Basunfesten. Skjønner? Som var en Pinsefest, den
store Festen i himmelen; og Basunfesten. Og nå, en Basun kunngjør en
sammenkomst, “Kom til Festen.” Og nå er det Lammets Måltid i himmelen. Legg
nå merke til det. Samlingsdagen; og Bruden; Basunfesten, Bryllupsmåltidet. Vi
har sett det i forbilder. Nå, bare se et øyeblikk før vi avslutter.
Nå, vi har svaret på spørsmålet vårt i disse to sitatene. Ropet er budskapet som
kommer før oppstandelsens Røst, og Basunen kaller både de levende og de
oppstandne hellige sammen for en bortrykkelse til bryllupsmåltidet. Så Ropet skjer
før tiden for oppstandelsen, og Basunen skjer etter oppstandelsen, samler
sammen alle de som skal til bryllupsmåltidet. Og Røsten skjer i tiden for selve
oppstandelsen.
Hvert segment av Hans Parousia har en tidsperiode som Gud opprettet for denne
delen av Ordet. Ropet er selvfølgelig den lengste perioden, fordi det begynte i 1946
med den første publiseringen av Broder Branhams taler i Budskapet. Den fulle tiden
for Hans Parousia er en mye lengre tidsperiode, siden den omhandler Guds nærvær
blant mennesker uten noen betegnelse på hvordan den begynner. Han er her. Og på
et tidspunkt gjør Han Seg Selv kjent, at Han er her.
Vi har vår første offentlige observasjon av Ildstøtten i 1933, ved elven. Men Den var
privat til stede over barnet da han ble født i 1909. Men ordet Parousia taler bare om
en tilstedeværelse, uten noen forskjell på når den begynner eller slutter.
Vi vet at Gud gjør tre viktige ting som er nevnt i 1. Tessalonikerbrev 4:17. Det er et
Rop, (som er Budskapet) en Røst (som er oppstandelsen) og en Basun (som er å bli
samlet sammen, for en reise ut herfra, til et bryllupsmåltid).
Alle disse tre tingene finner sted i løpet av tiden for Hans Parousia. Men det er ikke
alt, for det er 85 tegn og hendelser knyttet til denne perioden, kalt Kristi Parousia. Og
alle større begivenheter gjør oss rede for den neste hendelsen. Et Rop gjør oss rede,
og forbereder oss på Røsten, og Røsten forbereder oss (forvandler våre legemer) for
den siste hendelsen, som er Basunen. Og den samler oss for en reise til
bryllupsmåltidet.
Spørsmål nummer 2: Hva betyr egentlig "en oppstandelsens røst", er det
Budskapet for tiden (Ropet) eller er det i Budskapet for tiden, det som vi allerede har
mottatt?
Svar nummer 2) Det var den Røsten som reiste opp Lasarus fra graven. Og Guds
Røst er Guds Ord. Han sa: Jeg er oppstandelsen og livet. Vel, når det Livet kommer
over disse som er i graven, da kan de ikke annet enn å komme ut av graven.
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65-1204 Bortrykkelsen 152. Nå, det første er lyden. Eller det første er et Rop; og
deretter en Røst; og så en Basun. Et Rop: en budbærer som gjør folket rede. Det
andre er en oppstandelsesrøst: den samme røsten som, en høy røst i Johannes
11:38-44, som kalte Lasarus ut fra graven. Den samler Bruden sammen. Og
deretter, oppstandelsen av de døde. Ser dere? For å bli tatt opp med Det. Se nå
de tre tingene som skjer.
Johannes 11:38 Da Jesus kommer bort til graven, blir Han igjen opprørt i Sitt indre.
Graven var en hule, og en stein lå foran den.
39 Jesus sier: «Ta bort steinen!» Marta, den avdødes søster, sier til Ham: «Herre,
han lukter allerede, for det er jo den fjerde dagen.»
40 Jesus sier til henne: «Sa Jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds
herlighet?»
41 Da tok de steinen bort fra stedet der den døde mannen lå. Jesus løftet blikket og
sa: «Far, Jeg takker Deg for at Du har hørt Meg.
42 Jeg vet at Du alltid hører Meg, men på grunn av folkemengden som står rundt her
sa Jeg dette, for at de skal tro at det er Du som har sendt Meg.»
43 Da Han hadde sagt alt dette, ropte Han med høy røst: «Lasarus, kom ut hit!»
44 Han som hadde vært død, kom ut, ombundet på hender og føtter med likklær.
Ansiktet hans var omhyllet av en svetteduk. Jesus sier til dem: «Løs ham og la ham
gå!»
Matteus 27:45 Fra den sjette time til den niende time ble det mørke over hele landet.
46 Og omkring den niende time ropte Jesus med høy røst og sa: «Eli, Eli, lamà
sabaktàni?» Det betyr: «Min Gud, Min Gud, hvorfor har Du forlatt Meg?»
47 Da noen av dem som stod der hørte det, sa de: «Han roper på Elia!»
48 Straks sprang en av dem og hentet en svamp, fylte den med sur vin og satte den
på et rør og gav Ham å drikke.
49 De andre sa: «La Ham være! La oss se om Elia kommer og frelser Ham!»
50 Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden.
51 Og se, forhenget i templet revnet i to fra øverst til nederst. Og jorden skalv,
og fjellene revnet,
52 og gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var døde, fikk sine
legemer oppreist.
53 Og de kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, og de gikk inn i Den
hellige stad og viste seg for mange.
Legg merke til at Røsten frembrakte oppstandelsen i Alfa, derfor må den også være i
Omega.
65-1204 Bortrykkelsen 154. Det første som kommer frem, er Hans Budskap, som
kaller Bruden sammen. Det neste er en oppstandelse av den sovende Bruden; de
som er døde, tilbake i de andre tidsalderne, de blir tatt opp sammen. Og Basunen,
Festmåltidet i himlene, i skyen. Ja, det er det som skjer, venner.
155. Vi er rett der, rede nå. Det eneste, Menigheten som kommer ut, er nødt til å
ligge foran Sønnen, for å modnes. Den store skurtreskeren vil komme forbi, etter en
stund. Hveten vil bli brent, stilkene, men kornet vil bli samlet inn på sitt kornloft.
Skjønner?
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Spørsmål nummer 3: Hva mener du med at vi går over fra "Ropet til Røsten"? er
der et skriftsted eller et forbilde i Alfa-tjenesten som du kan vise tilbake til?
Svar nummer 3) Forbildet er i årstidene. Salomo skrev:
Predikeren 3:1 Alt har sin tid, og en tid er det satt for alt det som skjer under
himmelen.
3:2 Det er en tid til å fødes og en tid til å dø, en tid til å plante og en tid til å rykke
opp det som er plantet,
Og det å plukke opp, er en høsttid, en oppstandelsestid. Der er forbildet ditt. Og
alle ting er blitt gitt en tid hvor det skal skje.
Vi har kommet gjennom tiden for Ropet, som er Budskapet. Og den neste tingen er
oppstandelsesrøsten. Derfor må det også være en tid for det. Det vil være en veldig
kort tid i forhold til vårplantingen og sommertiden, til å ligge i solen for å modne frem
det som er blitt plantet. Men høsttiden faller sammen med fra slutten av september
og inn i oktober. Og innen november er den vanligvis helt ferdig.
Alt det som er avsatt til høsttiden, eller innhøstningen, er omtrent 6 uker. Det er det
hele. Og så kommer snøen og alt blir begravet igjen. Og 6 uker er hva Broder
Branham fortalte, hver gang han talte om teltet. Det er omtrent 40 dager, pluss/minus
et par dager. Og jeg vil lese noen få avsnitt av omtrent 12 taler hvor Broder Branham
talte om å ha dette teltet i omtrent 6 uker.
Apostlenes gjerninger 1:3 For dem framstilte Han Seg Selv også levende etter Sin
lidelse ved mange ufeilbarlige bevis. Han ble sett av dem i et tidsrom av førti dager,
og talte om de ting som angikk Guds kongerike.
Nå, det er interessant at Jesus, i begynnelsen av sin tjeneste, ble drevet ut i ørkenen
for å bli fristet i førti dager. Så Han startet opp med en 40 dagers prøvetid, og Han
endte opp med en 40 dagers tjeneste etter Sin oppstandelse. Dette er bare en tanke,
fordi tallet 40, i Skriften, har en betydning.
Det er andre henvisninger til en 40 års periode, så jeg vil bare legge dem ut slik at
dere som liker å grave i disse tingene, kan gjøre det.
● Førti dager var Moses på fjellet for å motta loven, 2. Mosebok 24:18.
● Førti dager var Moses på fjellet etter synden med gullkalven, 5. Mosebok 9:18,25.
● Førti dager for de utsendte spionene, ble straffet med 40 års ørkenvandring, 4.
Mosebok 13:26 og 14:34.
● Førti dager med Elias i Horeb, 1. Kongebok 19:8.
● Førti dager med Jonas og Ninive, Jonas 3:4.
● Førti dager lå Esekiel på sin høyre side for å symbolisere de 40 årene av Juda sin
overtredelse.
● Førti dager ble Jesus fristet av djevelen, Matt 4:2.
● Førti dager ble Jesus sett av sine disipler, og talte om det som angår Guds rike,
Apostlenes Gjerninger 1:2.
56-0213 Et Skjult Liv Med Kristus 11. Og nå sier jeg: Jeg vil gjerne slå opp dette
teltet her ute et sted, her ute i omtrent seks uker, …
58-0316E Dør Til Hjertet 20. Og jeg håper at en dag, hvis Herren vil, og dere alle
vil bli glade, og det er Herrens vilje, da vil jeg gjerne komme til et av disse
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stedene rundt her, og sette opp et telt og bli værende der i omtrent seks uker,
slik at vi bare kunne holde forkynnelse i møter, og alt slikt. Takk.
56-0421 Hva Visjoner Er 11. Det er grunnen til at Herren, ved en visjon, har vist til
meg om å få tak i dette store teltet og bli værende fra fire til seks uker, på
steder.
56-0213 Skjult Liv Med Kristus 7. Og deretter tilbake for å starte opp i det store nye
teltet med plass til 16.000 mennesker, de nye varebilene og tingene det er på, for å
slå opp teltet vårt på steder for å være der fra tre til fire, og opptil seks uker om
gangen, før vi flytter teltet, bare bli værende der til det er over, til Gud sier at det er
ferdig.
56-0120 Fellesskap Med Gud Gjennom Forsoning 4. Vi skal få et telt, et fint,
stort telt, med plass til rundt 12.000 mennesker eller mer. Og meningen er å bli
værende i omkring fire til seks uker for våre møter, gjøre det litt lenger enn det vi
har gjort, for å gi tid, og av hensyn til årsaken til hvorfor vi skal ha våre amerikanske
møter.
56-0428 Guds Pakt Med Abraham 17. Når vi kommer tilbake, ønsker vi å gjøre en
forberedelse, om Herren vil, omtrent et år i forveien, og få gjort alle ting i orden for
en god fire til seks ukers vekkelse, under et stort telt, om Herren vil.
56-0427 Tro 3. Herren har gitt meg en visjon om å ha et telt. Og mine møter varer
alltid fra omtrent tre kvelder, til fem, ti kvelder på det meste. Jeg har lyst til å bli
værende i fire, fem, seks uker, ...
56-0415 Dypet Kaller På Dypet 2. Vi ønsker å ta med det store teltet, og gi
sitteplass til rundt 15.000, og sette det ut her i omtrent fire til seks uker, slik at
vi kan undervise.
56-0304 Å Gjøre En Vei 26. Se, jeg ønsker, om ikke lenge, om Herren villig, å sette
opp dette teltet her i denne Fall City, og bli værende der i fire eller seks uker
med møter, bare bli værende rett her til kampen er over.
63-1128M Vitnesbyrd 22. Jeg ville like å ha et sted en gang, om Herren Vil, når
et telt kommer inn i bildet. ... Og jeg ville like å få et sted hvor jeg kunne være i
omtrent 6 uker, og bare ta de tingene og gå gjennom dem (Ser dere?), frem og
tilbake, gjennom Skriften.
57-0125 Hør Ham 9. Om Herren vil, jeg ønsker å ha et veldig stort telt en dag for
det amerikanske folket, til å bli satt opp på et lite gressområde i noen uker,
seks eller åtte uker om gangen.
59-0813 Hvorfor? 4. Når folket er samlet sammen, ville det ikke være fint nå om vi
ikke kunne hatt - hvis vi hadde omtrent tre eller fire uker av dette, hvor vi kunne ha
møter og undervisning om ettermiddagen, og forkynne om det annet komme, og
legge ut Skriften og tale om det. Og ha et forkynnermøte hver morgen klokken ti,
hvor forkynnere ville komme sammen i fellesskap? Hvis Gud vil, kan jeg bare føle
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det i Ånden. Jeg skal få meg et stort telt en dag, så vi kan slå det opp et sted og
bli værende der i fire til seks uker, i på et opphold.
56-0403 Sauekveens Hyrde 15 En dag ønsker jeg å slå opp det teltet som
Herren skal gi meg, rett utenfor på denne siden av Chicago, her et sted, ha omtrent
et seks eller åtte ukers møte. Vi skal bare gå rett ned i Bibelen og lære om disse
tingene, og bare la guddommelig helbredelse få hvile litt, bare fortsette i omtrent en
eller to ganger i uken, eller noe, og bare undervise i Bibelen.
Spørsmål nummer 4
56-0224 Jehova Jireh 50 Når vi får opp vårt store telt her ute et sted, da vil vi ta oss
god tid og gå gjennom dem, inn imellom linjene. Følg med på oppstandelsen,
hvordan den beveger seg der inne, bare herlig.
Vil de sovende hellige oppstå i det øyeblikket i teltet? Som han sa: "Se
oppstandelsen hvordan den beveger seg der inne. "
Svar nummer 4) For øyeblikket vet jeg ikke det, men Gud vil tolke Sitt Ord ved å
bringe det til å skje. Herrens Engel sa til Broder Branham: "Følg med på
oppstandelsen, hvordan den beveger seg der inne, bare herlig." Så hvorfor
skulle vi ha noen grunn til å tro noe annet.
Jeg vil komme mer inn på dette svaret om noen få minutter, men la meg foreløpig si
at vi vet at Jesu oppstandelsestjeneste varte i omtrent 40 dager.
Spørsmål nummer 5:
58-1001 Å Løfte Ham Opp, Ut Av Historien 5. Det var en liten bygning, en
trebygning, inne i dette teltet. Og det var en kvinne som sto der, en mann, som
noterte ned navn. Og folk kom inn på krykker og bårer, og kom ut på den andre
siden, gående. Jeg lurte på hva som hadde skjedd der inne.
Vil de levende hellige motta en forvandling av sitt legeme, rett på innsiden av
det teltet?
Svar nummer 5) Ja, jeg tror at de levende hellige vil motta en forvandling av sitt
legeme i det lille rommet som er der inne i det teltet. Og det vil være en privat
forvandling. Når du bytter klær, da gjør du det privat. Hvorfor vil du da at en
forvandling av din kropp skal skje offentlig?
1. Korinterbrev 15:51 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.
Og husk alltid, og glem aldri, Gud gjør alle ting ved å bruke et mønster. Det var
ingen her da Gud pustet inn i Adam Livets Ånd. Så det vil ikke være et offentlig show
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når vi mottar vår kroppsforvandling. Jesus, da Han oppreiste en pike fra de døde, da
gjorde han det ikke til et offentlig show. Han fikk alle til å gå ut.
Lukas 8:51 Da Han kom inn i huset, lot Han ikke noen gå inn, bortsett fra Peter,
Jakob og Johannes, og pikens far og mor.
52 Alle gråt og sørget over henne, men Han sa: «Gråt ikke, hun er ikke død, men
sover.»
53 Men de bare lo av Ham, for de visste at hun var død.
54 Men Han sendte alle utenfor, tok piken ved hånden, ropte på henne og sa:
«Lille pike, stå opp!»
55 Da vendte hennes ånd tilbake, og hun stod opp med det samme. Og Han bød at
hun skulle få noe å spise.
56 Og hennes foreldre var forundret, men Han forbød dem å si til noen hva som var
skjedd.
Slik som da både Elias og Elisa brakte et barn tilbake til liv. De fikk alle til å gå ut av
rommet. Og du kan spørre: Hvorfor? Fordi, da de la sine hender på guttens hender
og plasserte sin munn på guttens munn, og pustet inn i den gutten, livets pust, hvis
folk hadde sett på det, da kunne noen ha tenkt: Det er en pervers ting å gjøre, å
plassere leppene på guttenes lepper. Og den vantroen ville ha stoppet miraklet rett
der.
Elias: 1. Kongebok 17:19 Han svarte henne: Gi meg sønnen din! Så tok han ham
fra hennes fang og bar ham opp på loftsrommet, hvor han bodde. Og han la
ham på sengen sin.
20 Så ropte han til Herren og sa: Herre min Gud! Har du da også ført ulykke over
denne enken hvor jeg får bo som gjest, så du lar hennes sønn dø?
21 Så strakte han seg tre ganger bortover barnet og ropte til Herren og sa: Herre min
Gud! La sjelen vende tilbake til dette barnet!
22 Og Herren hørte Elias' bønn. Barnets sjel vendte tilbake, så det ble levende igjen.
23 Elias tok barnet og bar det ned fra det øverste rom i huset, og gav det til
moren. Og han sa: Se, din sønn lever.
Elisa: 2. Kongebok 4:32 Da Elisa kom til huset, fikk han se at gutten lå død på hans
seng.
33 Så gikk han inn og lukket døren og bad til Herren.
34 Så steg han opp i sengen og la seg over gutten med sin munn mot guttens
munn og sine øyne mot hans øyne og sine hender på hans hender. Da han
bøyde seg slik over gutten, ble kroppen hans varm.
35 Så stod han opp igjen og gikk én gang fram og tilbake i kammerset. Deretter steg
han opp i sengen igjen og bøyde seg over gutten. Da nøs gutten sju ganger og slo
øynene opp.
36 Han kalte på Gehasi og sa: Kall på den sunamittiske kvinnen! Han kalte på
henne, og da hun kom inn til ham, sa han: Ta sønnen din!
Vel, jeg innser at det finnes noen unntak fra dette, slik som denne sønnen til enken i
Nain, som ble helbredet på båren, på vei til gravstedet, og også Lasarus. Begge
disse skjedde i offentlighet. Men det skjedde slik for å gi en offentlig tilkjennegivelse
om Guds Nærvær i Sin Sønn.
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Men glem aldri at da Gud talte Ordet, for å forvandle Abraham og Sara tilbake til
tiden for livet, det skjedde også foran et telt. Så betydningen av et telt og en
forvandling av legemet, går hele veien tilbake til 1. Mosebok og løper rett ut gjennom
Johannes Åpenbaring.
1. Mosebok 18:9 Og han sa til ham: Hvor er Sara, din hustru? Han sa: Der inne i
teltet.
10 Og han (Herren) sa: Jeg vil komme tilbake til deg i henhold til tiden for liv, og
se, da skal Sara, din hustru, ha en sønn. Sara hørte dette i teltdøren, som var bak
ham.
11 Nå var Abraham og Sara gamle, langt oppe i årene, og Sara hadde det ikke
lenger på kvinners vis.
Spørsmål nummer 6)
Det syvende segl 63-0324E 299. Og akkurat da plukket Han meg opp. Han tok meg
opp, og satte meg høyt opp på et sted hvor et møte var i gang. Så ut som et telt
eller en katedral av ett eller annet slag. Og jeg så, og det var en slags liten boks,
på en måte, et lite sted der på siden. Og jeg så at dette Lyset snakket med noen,
over meg, det Lyset som dere ser der på bildet.
Har du noen ide om denne personen, over Broder Branham, som Lyset snakket
med?
Svar nummer 6) Jeg tror det var Herrens Engel. Husk at lyset ikke var Herrens
Engel. Det lyset var Kristus Jesus Kristus. Men Herrens Engel er annerledes.
65-0725M De Salvede i Endetiden 269. Nå, jeg ønsker dere skal vite at dette er
pålitelig, og dere som lytter på dette lydbåndet. Dere kan ha tenkt i dag at jeg prøvde
å fortelle dette om meg selv, at jeg brakte dette Budskapet. Jeg har ikke noe mer å
gjøre med Det enn noen ting, ikke noe mer enn bare en røst.
Og, min røst, til og med imot min bedre viten; jeg ville bli en jeger. Men det er min
Faders vilje at jeg erklærer å gjøre det, fast bestemt på å gjøre det. Jeg var ikke Den
som kom til syne nede ved elven; jeg bare sto der da Han kom til syne. Jeg er ikke
Den som utfører disse tingene og forutsier disse ting som skjer så fullkomne som de
er; jeg er bare en som er nær når Han gjør det. Jeg var bare en røst som Han brukte,
for å si Det. Det var ikke hva jeg visste; det er bare hva jeg overgir meg selv til, som
Han talte gjennom.
Det er ikke meg, det var ikke den syvende engel, å, nei; det var manifestasjonen av
Menneskesønnen. Det var ikke engelen, hans Budskap; det var hemmeligheten
som Gud avdekket. Det er ikke en mann; det er Gud. Engelen var ikke
Menneskesønnen; han var budbæreren til Menneskesønnen. Menneskesønnen
er Kristus; Han er Den som gir dere mat. Dere får ikke mat en mann; en mann, hans
ord vil feile. Men dere mates fra det ufeilbarlige Ordlegemet av Menneskesønnen.
53-0906A Tror Du Dette 35. Nå, når … Det kommer engler. Kanskje en engel
besøker meg og besøker deg og så videre … Det kan være mindre engler, men når
du hører denne Engelen, Gabriel komme, da lytter du nøye på det, noe skal
skje. Gabriel forkynte Jesu Kristi første komme, og Gabriel vil kunngjøre Jesu
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Kristi annet komme. Stemmer det? Amen. Jeg begynner å føle meg religiøs
allerede. Se. Når jeg tenker på at han kommer. Der sto Sakarias.
Han så, og han ble skremt. Og han fortalte ham, han sa: " Sakarias ..." Hva som
skulle skje, at etter denne tjenestetiden var over, skulle han dra hjem, være sammen
med sin kone, og hun skulle bli gravid og bære frem en sønn. Nå vil jeg at du skal
legge merke til den presten, akkurat slik som noen av dem i dag. "Hvorfor," sa han,
"Hvordan kunne denne tingen skje? Vel, min kone er for gammel," noe sånt. Han sa:
"Jeg er Gabriel, som står i Guds nærvær. Og fordi du har tvilt på mitt ord, vil du
være stum frem til den dagen når barnet blir født." Det stemmer.
Engelen Gabriel var en Engel som ga instruksjoner, og han kom med instruksjoner
for å erklære den førstefødte sønnens komme. Han kom til Maria og Josef og
Sakarja, ved Hans første komme, for å sikre at det var en rett forståelse hos
nøkkelspilleren på den tiden. Hvorfor skulle han ikke gjøre det samme ved Hans
andre komme. Og han kom i dette lyset, og Billy Paul så ham akkurat idet den
engelen steg inn i det lyset.
Engelen Gabriel instruerte Maria, han instruerte Joseph, han instruerte Sakarja, om
hvordan de skulle forberede seg til den kommende sønnen. Og det var to engler
sammen med Gud, da Han kom for å be Abraham og Sara om å gjøre forberedelser
for den kommende sønnen, tilbake der. Og engelen Gabriel var også der for å
instruere Daniel om den kommende Messias, og deretter om Messias sitt komme
tilbake til jødene igjen, i den 70. uken.
Og den samme Gabriel var en av de to englene som gikk ned til Sodoma sammen
med Elohim.
59-0812 Å Skjelne Herrens Legeme 129. Denne Guds Engel som kom til
Sodoma, Han kom, og Han er blitt lovet. Husk at denne samme Engelen kom. Alle
vet at det var Gud. Det var ikke den kroppen, for kroppen var støv. Jeg snakket med
noen om det for ikke lenge siden, at det var Gud. Jeg sa... Han sa, en forkynner, han
sa: "Å, nå, broder Branham, du tror vel ikke at den mannen var Gud?" Jeg sa: "Han
var Gud.
Abraham sa at Han var det." Han kalte Ham: Elohim. Det er den Allmektige Gud,
Ham og to engler. Han sa: "Så du tenkte at Han bodde i et legeme?" Jeg sa: "Det er
så enkelt. Vi er laget av 16 elementer: petroleum, kosmisk lys og kalsium, pottaske
og så videre. Gud bare samlet sammen en liten håndfull, og et pust. Han sa: «Gå inn
der, Gabriel». Et pust: «Stig inn dit, Michael», og Han pustet en for Seg Selv.
Sa: "Jeg hørte at Sodoma er ganske moden. La oss gå ned og se. La oss gå ned
selv. Abraham har forkynt, og andre har forkynt. La oss selv gå ned og se."
Han forteller også denne historien ved flere andre anledninger, så jeg vil ikke lese
alle sitatene for å spare tid.
59-0708E Vær sikker på Gud 56. Sa: "Stig inn her, Gabriel; Vi skal dra ned til
Sodoma. " [Broder Branham blåser igjen --Red.] Stig inn her, Michael." Og Han
blåste en for seg selv, og vandret rett her nede i menneskelig kjød... Ikke fortell
meg at Han ikke var Gud. Abraham sa at Han var Elohim, den store Gud Jehova.
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Han var heller ikke et teofani. Det var ikke en visjon. Han spiste faktisk kjøttet
fra den kalven, drakk melken fra kua og spiste maisbrød. Han var en mann.
62-0724 Vi Ville Se Jesus 87. Gud bare strakte ut, og fikk tak i en håndfull av disse
elementene i jorden, og Han blåste ut, sa: Stig inn der, Gabriel. Vi skal dra ned til
Sodoma."
Spørsmål nummer 7 (Sitatet fortsetter) Det 7. Segl 299 ... Den virvlet bort fra meg
slik som dette og dro over til dette teltet. Og Han sa: Jeg vil møte deg der. Og sa:
Dette vil være det Tredje Rykk, og du skal ikke fortelle Det til noen.
Så, vil det tredje Rykk bli oppfylt i teltet, eller under oppstandelsesmøtene?
Svar nummer 7) Absolutt, det er det som frembringer kroppens forvandling, det er
Det Talte Ordet.
Se nå, det tredje Rykk er Liv, ved Det Talte Ordet. Du ser mønsteret i ekornet, i den
døde fisken og Haddie Wrights gutter, gitt evig liv. Jeg skulle ønske vi hadde mer tid
til å berøre dybden av dette, men vi har ikke tid denne formiddagen.
Spørsmål nummer 8 ... 299 Og i Sabino Canyon, sa Han: Dette er det Tredje
Rykk. 300 Og det er tre store ting som følger Dette. Og ett foldet seg ut i dag …
eller i går; det andre foldet seg ut i dag; og det er én ting jeg ikke kan tyde, fordi det
er på et ukjent språk. Men jeg stod akkurat der og så rett på Det. Og dette er det
Tredje Rykk som kommer frem. [Broder Branham banker på talerstolen tre
ganger—Red.] Og Guds Hellige Ånd … Å du! Dette er årsaken til at hele Himmelen
var stille.
A) Hva kan du si om: "det er tre store ting som følger Dette", hva er de, disse tre
store tingene, er de ukjente frem til nå?
Livet, enten det er skapt, restaurert eller gitt. Et skapt Liv – Ekorn, et restaurert liv –
fisken, og et gitt liv - de to guttene. I teltet, et restaurert liv og en kroppsforvandling. Og i
noen tilfeller ble lemmer skapt, der det ikke var lemmer. Slik som for to jenter som ble
gitt øyeballer, for de hadde ikke noen, eller trommehinner, hvor de ikke hadde noen.
Menighetstidsboken, Sardes Menighetstid CPT. 7 286-1 Den Store Hyrde kaller
sauene Sine ved navn. Guds skapende røst kaller dem fram fra støvet, eller
forandrer atomene deres, selv om de ikke har falt i søvn. Det er bortrykkelsen. Det
er det store Bryllupsmåltidet for Lammet og Hans brud.
B) Er dette utsagnet, "det er tre store ting som følger Dette", har det en forbindelse
med det han sa i 63-0324E Det 7. Segl 129 ... 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.
Det trefoldige mysteriet er disse tingene som har blitt holdt hemmelig. Det er det et
mysterium er, noe som blir holdt hemmelig. Disse tre mysteriene er 1) Hva vil det
være, 2) Når vil det være og 3) Hvordan vil det være.
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Vel, disse tre tingene er fortsatt et mysterium, fordi de ikke kan bli åpenbart før Gud
faktisk gjør dem. Gud åpenbarer sitt Ord ved å bringe det til å skje. Så inntil Gud
bringer disse tre tingene til å skje, da er de fortsatt et mysterium for oss. 1) Tiden for
Hans komme, 2) den måten som Gud erklærer Hans komme til oss, og 3) selve
kommet. Nå har vi dekket mye av dette i et møte i mai 2022, Spørsmål og Svar,
Spansktalende Forkynnere. Slik at du kan gå tilbake til dette møtet, hvis du ønsker å
vite mer om disse tre mysteriene i De Syv Segl.
La oss be ...
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