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Satans Eden nr. 49 
Søramerikansk Forkynnermøte, Juni 

søndag 5. juni, 2022 
Brian Kocourek, Pastor 

 
Spørsmål nr 1) Vil den uforstandige jomfruen bare komme fra disse som 
følger Budskapet, eller vil hun også kommer fra kirkesamfunnene? Med 
andre ord: Finnes det uforstandige jomfruer også i kirkesamfunnene? 
  
Svar nr 1) Det finnes bare tre sitater hvor broder Branham brukte 
ordene, uforstandig jomfru og kirkesamfunn, i den samme setningen. 
Men den måten han brukte det på, kunne bli brukt på menigheter i 
Budskapet, som har er blitt denominert rundt sine utvalgte 
trosbekjennelser. 
 
65-0429B Kornet Skal Ikke Bli Arving Med Skolmen 46. Nå, her er det 
som bekymrer meg i denne tiden, vi vet og ser alle disse 
denominasjonene trekke inn i dette, det vi vet er…det man kaller 
senregnet, eller, utgytelsen av Ånden. Er du klar over at Jesus sa, det, 
“Når dette kommer til å skje, ville det være enden”?  
 
Da, de uforstandige jomfruene, og de kloke jomfruene er ikke 
arvinger sammen. For når…De uforstandige jomfruene, hun var en 
jomfru, mangler likevel Olje. Men når hun kommer for å kjøpe Olje, 
det var på den tiden at Brudgommen kom.  
 
Og hun ble etterlatt, mens hun prøvde å kjøpe Olje. Forstår dere? 
[Forsamlingen svarer, “Amen.”—Red.] Jeg vil at dette skal synke inn, 
virkelig godt. Nå, så visst trenger jeg ikke å gå lenger inn i dette emnet. 
Nå, den Åndelige og den naturlige kan heller ikke være arvinger 
sammen.  
 
Ok, så denne siste uttalelsen er nøkkelen: "Den Åndelige og den 
naturlige kan heller ikke være arvinger sammen." Det betyr at de 
naturlige, de som ikke er født av Guds Ånd, og de som har Guds Ånd, 
begge kan ikke være medarvinger sammen med Kristus.  
 
Dere må være født av den samme Ånd, av den samme Far som Jesus, 
for å være medarvinger sammen med Kristus. 
 
I sin preken, 61-0312 Jehovah-Jireh 53 Nå, Den Menigheten som 
hevder å være en kristen menighet, vil måtte ha den samme Ånd 
som var i Jesus Kristus. For ved menighetens oppstandelse vil 
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Kristus og Hans Brud komme sammen til ett. Guds skrifter og løfter 
vil bli oppfylt der.  
 
Så det kan ikke skje en sammenkomst med mindre den samme 
Ånden var i Kristus, er i deg og meg. Og hvis den samme Ånden er 
der inne, vil den "gjøre de samme gjerninger", og leve den samme 
typen av et adskilt liv, og "gjøre de gjerninger som Han gjorde". 
Bibelen sa det, og hele veien til 1. Mosebok bekrefter det.  
 
62-0531 Konflikt mellom Gud og Satan 221. Ild er en  stadfestelse av 
Lyset som kommer fra Ordet. De vil fylle…De smarte jomfruene, de 
kloke jomfruene, hadde Olje i Sin lampe, og Hun gjorde i stand Sin 
lampe og tente den. Nå, hva er det?  
 
Nå,…Gud er Ordet. Oljen er Ånden. Og Ilden er Evangeliets Lys på 
den Oljen. Amen. Gud sa så. Skjønner? Det er karet. Ja vel.  
 
Oljen er i karet. Og Ilden, brenner Den, viser at Den reflekterer Lyset 
fra det som Ordet sier. Skjønner? Det er refleksjonen. Nå, denne 
kloke jomfruene kunne gjøre det.  
 
222. Men den andre, den uforstandige jomfruen, var på utsiden, 
hadde ingen Olje, og de kunne ikke reflektere noe annet enn kun 
sine menigheter og sine denominasjoner. Skjønner?  
 
223. Nå, du sier: “Ordet, du sa at Ordet var Ånd?” Ja, visst.  
 
224. Gud sa: “Mitt Ord er Ånd.” Det er riktig. Den sanne Bruden må bli 
forenet ved Ordet. Nå, husk, hvis Hun er en del av Kristus, må hun 
være Kristi Ord. For å kunne være Kristi Ord, må du være døpt inn i 
Kristus. Og når du er i Kristus, da tror du Kristus, og Kristus er 
Ordet. Amen. Amen. Amen. Tror dere Det? 
 
60-1211M Ti jomfruer 157 Nå, der var jomfruene som gikk ut for å 
møte Ham. Og de uforstandige jomfruene hadde nå ikke olje i sine 
lamper, men de hadde alt annet. De var rene; de trodde på Kristus; 
de forkynte det Ordet som de trodde, som deres kirkesamfunn ville la 
dem forkynne. De forkynte dette, det annet komme, offeret, 
forsoningen.  
 
De tror. Hvis du noen gang har knyttet deg til en god lærd baptist (huh). 
Du bør helst vite hva du snakker om. Har sannelig prøvd det. 
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64-0830E Spørsmål og Svar COD 60, 403. Når du bruker uttrykket om 
at hvis vi ikke tror Ordet, vil vi bli evig adskilt fra Kristus, mener du at den 
tåpelige jomfruen vil leve evig, men de vil bli adskilt fra det nye 
Jerusalem hvor Kristus vil bo sammen med Bruden?  
 
Her er disse som ikke har den Hellige Ånd, er født på ny, slik som 
Skriften taler om å bli født på ny. Hvis den naturlige fødselen krever 
vann, blod og ånd, krever ikke den åndelige fødselen alle de tre stadier 
av nåde, før personen virkelig blir født på ny? 
 
Absolutt, jeg forklarte nettopp at i morges, det samme, om den samme 
tingen. Du er nødt til å ha alle stadier. Du er født av Ånden, akkurat 
som en baby er født inn i en mors liv, men er ikke født før de mottar 
Den Hellige Ånd. Det stemmer. Du er født da; Du er ikke konvertert.  
 
Du er i en prosess til å bli konvertert frem til den tiden. Det er 
grunnen til at alle disse store mysteriene ikke kunne bli gitt til Luther, 
kunne ikke bli gitt til Wesley, kunne ikke bli gitt til den tidsalderen som 
nettopp har passert forbi oss, pinsetidsalderen. Hvorfor? Tiden var ennå 
ikke der.  
 
De var født. Nå, Personen Kristus, Ham selv, Menneskesønnen (Du 
forstår?) som åpenbarer seg selv i menneskelig kjød, Han kunne ikke ha 
kommet før nå.  
 
64-0823E Spørsmål og Svar COD 174 Bare et øyeblikk. "Vil den 
uforstandige jomfru bli frelst?" Nei. Uansett hva som skjer med 
henne, det skjer nå. Etter den tiden forblir hun i den tilstanden ...  
 
Nå, hun vil være nødt til å måtte gå igjennom trengselstiden. Og 
årsaken til det, er at hun har avvist Forsoningen i Sin fylde. Hun er 
en troende, en som hevder å være en troende. Men hun vil være 
nødt til å måtte gå igjennom trengselstiden.  
 
Bibelen sa: "Og resten av dem, dragen sprøytet vann ut av sin munn 
for å gå til krig ... " Og for en tid det er. Det har aldri vært en tid i 
historien hvor de nominelle menighetene har hatt en slik hunger etter å 
finne dåpen i Den Hellige Ånd.  
Jeg taler for de kristne forretningsmennene. Hele tiden, det er 
presbyterianere, lutheranere, katolikker og alle sammen, baptister i 
hundrevis, Kristi kirke, Nasarenere, pilgrim hellighet, syvende dags 
adventister, hver og en av dem flokker seg sammen og prøver å 
finne ... Skjønner?  
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Legg merke til at det var disse i Matteus 25, både de kloke og de 
uforstandige, som hørte Midnattsropet, som er Ropet fra 1. 
Tessalonikerbrev 4:17. Det er selvfølgelig Budskapet. Og alle var i et 
kirkesamfunn da de hørte det Ropet for første gang.  
 
Så på den tiden var de uforstandige i et kirkesamfunn. Men da Røsten 
sa: "Kom ut for å møte Ham", da kom både de kloke og de uforstandige 
ut fra sine kirkesamfunn. Hvis du leser Matteus 25, da kan du ikke se det 
på noen annen måte.  
Matteus 25:1 Da skal himlenes rike lignes med ti jomfruer som tok 
lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.  
 
Legg merke til at dette er bruden opp gjennom tidsaldrene, fordi vi vil 
straks se etter noen vers, at de sov.  
 
2 Og fem av dem var kloke (disse visste, de hadde forståelse) og fem 
var uforstandige. (Disse hadde ingen forståelse) 
 
3 De som var uforstandige, tok med seg lampene sine og tok ingen olje 
med seg: Her forteller han deg hvorfor de ble ansett som tåpelige. De 
hadde ingen olje, noe som betyr at de ikke hadde noen Hellig Ånd. 
 
4 Men de kloke tok olje i sine kar sammen med sine lamper. Legg 
merke til at oljen, eller Den Hellige Ånd, er i deres kar. Ikke i deres 
lampe, men i deres kar. Vi vet at lampen, ifølge David i Salme 119:105, 
er Guds Ord. Ditt Ord er en lampe for min fot, og et lys på min sti. 
 
5 Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle inn og sovnet. Dette 
viser kirkens stilling gjennom tidene. De sovet. 
 
6 Men ved midnatt lød det et rop: Se, brudgommen kommer. Kom ut og 
møt ham! Ved midnattsropet, som er et Rop eller et Budskap, Røsten 
befalte bruden å komme ut for å møte Ham. 
 
KJV sier gå ut, men midnattsropet er ikke innenfra, det er utenfra. Så 
ropet er: Kom ut og møt Ham. 
 
Dette er akkurat slik vi hører William Branham, Budbæreren til den 7. 
Menighetstiden, fortelle oss fra sin preken,  
62-0713 Fra den tiden P:102 Hvor mange vet at det er en forskjell 
mellom Kristi Tilsynekomst og Kristi komme? Det er to forskjellige 
ord. Tilsynekomsten skjer nå. Det 2. komme skal snart skje. Han er til 
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stede i vår midte og gjør de gjerninger som Han en gang gjorde, i Sin 
menighet. Du er en del av den menigheten, og ved nåde tror du. Jeg er 
et medlem av den menigheten. Jeg er ingen forkynner. Dere vet at jeg 
ikke er det.  
 
Jeg har ikke utdannelsen til å gjøre det. Noen ganger har jeg liten lyst til 
å stå her ved siden av Guds menn, som er kalt til det embetet. Det finnes 
apostler, profeter, lærere, pastorer og evangelister. Ikke alle er apostler, 
ikke alle er profeter, ikke alle er lærere, ikke alle er evangelister.  
 
Jeg står her ... Men min tjeneste er en annen tjeneste enn å være en 
pastor eller en lærer. Jeg er ikke det. Og hvis jeg sier ting som er feil, 
brødre, tilgi meg. Jeg mener ikke å gjøre det. Men dette er min tjeneste 
(Skjønner?), å erklære Ham, at Han er her. 
 
Det er Ropet fra Matteus 25: "Se, Han er her, Kom ut for å møte 
ham." 
Mange tar feil av brudgommen til å være Guds sønn, men brudgommen 
er Gud selv. Det er en usynlig forening av Bruden, til Kristus. Hun er 
forenet med Ordet, Ham selv.  
 
7 Da stod alle jomfruene opp og trimmet lampene sine. Så da 
Midnattsropet gikk ut, Budskapet, da så de manifestasjonen av det 
overnaturlige, og kallet om å komme ut, startet opp.  
 
Mange forlot sine kirkesamfunn. Og det ble gitt et kall: "Kom ut av 
henne mitt folk". Og mange av kirkene reagerte på det kallet. Problemet 
er at det var to typer Brud, de kloke og de uforstandige.  
 
De som hadde Den Hellige Ånd i sitt kar, de forsto Midnattsropet og det 
Ordet som ble presentert. Og de andre kom ut for å se etter det 2. 
komme, som vil være et fysisk komme av sønnen.  
 
Så de forsto ikke tilsynekomsten, som er Kristi parousia, at den kommer 
før Guds sønns faktiske komme. Og de kom ut, men holdt fast på sine 
kirkelige læresetninger, som vi vil se i noen av sitatene jeg vil presentere 
senere. 
 
8 Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av oljen deres, for lampene 
våre slokner. Lampene deres var sloknet. Det Ordet som de hadde, var 
ikke godt for den tidsalderen de nå var i. Og som broder Branham lærte 
oss: Deres lamper deres hadde blitt full av sot.  
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Var ikke i stand til å skinne noe lys på Ordet, fordi de alle var blitt fulle av 
sot, selv om de trimmet sine lamper. Og det betyr å søke i Ordet. Men 
det Ordet som de hadde, var fra en tidligere tid, og ikke fra denne tiden 
som de nå levde i.  
 
9 Men de kloke svarte og sa: Nei, det er ikke nok både til oss og dere. 
Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv. 
 
Nå, dette er den første tidsalderen hvor det Budskapet som hadde 
kommet, ble tatt opp på lydbånd, og folk kunne KJØPE det til seg selv. I 
alle andre tidsaldre var folket avhengige av en sann Femfoldig tjeneste til 
å ta Budskapet, og lære det til folket.  
 
Nå, det finnes bare én kilde for å kjøpe lydbånd i denne tiden. Og de 
kaller endog disse lydbåndene for "Tegnet". Og broder Branham sa at 
Den Hellige Ånd er Tegnet. Så denne organisasjonen som selger dette, 
forteller folk at de kan få "Tegnet" ved å kjøpe deres produkt.  
 
De kaller også seg selv: "lagerhuset". Og den eneste distributøren av 
Broder Branhams taler. 
 
Nå, Jesus selv fortalte oss: Matteus 24:26 Så hvis de da sier til dere: 
«Se, Han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit. Eller: «Se, Han er i 
forrådskammerne!» så tro det ikke.  
 
Det greske ordet for forrådskammer, er: Tameion, som betyr: en 
distributør; (brukes vanligvis til lagring: et hemmelig forrådskammer, et 
skap, et lagerhus.) 
 
Så Jesus sier: Derfor, hvis de sier til deg: Se, Han er i 
distribusjonssenteret eller lagerhuset ( forrådskammeret), tro det ikke. 
Men fordi de ikke kjente Bibelen, tenkte de at de kunne få Den Hellige 
Ånd (Tegnet) fra lagerhuset. Og da gikk de til dem som selger. 
 
10 Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen (Den Mektige 
Gud Avdekket, Tilsynekomsten, Kristi parousia). Og de som var 
forberedt, gikk inn med ham til bryllupet (som er Den Usynlige 
Foreningen Mellom Bruden og Kristus), og døren (Ordet) ble låst.  
 
64-0830E Spørsmål og Svar 411. Kjære broder Branham, vær så snill 
og forklar Matteus kapittel 22, vers, når... Hvordan kom denne gjesten 
seg inn til bryllupsmåltidet, som hadde på seg en kledning, men 
som ikke hadde på seg en bryllupskledning? 
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Husk, jeg sa... Jeg trakk på en måte en liten vits; Jeg sa: "En 
kirkesamfunnsbroder som kom inn gjennom et vindu og ikke gjennom 
døren." "Døren er Ordet." 
 
Åpenbaringen 3:20 Se, jeg står ved døren (Ordet) og banker på. Hvis 
noen hører min røst og åpner døren, (Ordet), da vil jeg komme inn til 
ham og ha måltid med ham, og han med meg. Det er et Bryllupsmåltid. 
 
62-1111E Hvorfor Jeg Er Imot Organisert Religion 218. Legg merke 
til, dette er Lysets engel, husk, den siste engelen, det er engelen i 
menighetstiden til Laodikea. Det er Laodikeas budbærer, det vil si det er 
den siste, fordi neste kapittel er det 19. Kapitlet, som er Bruden som 
kommer frem.  
 
Og dette er i Skriften, den siste Engelen som kom for å bringe Lys før 
Bruden kommer og går Kristus i møte. Det var Laodikea 
Menighetstid, da. Hva var Laodikea Menighetstids budbærer? Kalte 
dem ut av Babylon! Se! Menigheter er fanget i buret sammen med 
henne, med dogmene hennes, fornekter Ordet og aksepterer dogmer. 
Dette er Lysets engel til Laodikea menigheten som hadde forkastet 
Kristus og Hans Ord til fordel for dogmer og hadde satt Ham på 
utsiden.  
 
Og Han stod ved døren og banket på, og prøvde å komme inn. [Broder 
Branham banker på talerstolen—Red.] Skjønner? Menighetstiden 
hadde forkastet Kristus, og Kristus er Ordet, og hadde forkastet 
Det, og Han var på utsiden. Den eneste menighetstiden vi har med 
Kristus på utsiden, banker og prøver å komme inn. [Broder Branham 
banker på talerstolen.]  
Og denne engelens Budskap, budbæreren som kom fra Gud, repeterte 
hans Budskap på jorden: “Kom ut av Babylon! Kom ut av 
organisasjonene!”  
 
Den Hellige Ånd i dag, manifestasjonen av Den Hellige Ånd er den 
engelen som prøver å få folket tilbake til Ordet, fordi Den Hellige Ånd 
vil kun stadfeste Ordet. Den kan ikke stadfeste dogmer, det er intet liv 
i dem. Han er Livet.  
 
Legg merke til, Laodikea Menighetstid hadde fornektet Ham, forkastet 
Ham, og de satte Ham på utsiden.  
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11 Etterpå kom også de andre jomfruene og sa: Herre, herre, lukk opp 
for oss!  
12 Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. 
 
Br. Vayle fortalte oss at Dr. Hoyer, kanskje den beste amerikanske 
eksperten i gresk, han sa: Det som gresken sier her, er at dette er den 
store skilsmissen, der Jesus sier: "Jeg pleide å kjenne deg som min 
kone, men jeg kjenner deg ikke som min kone lenger."  
 
60-1204E Patmos Visjonen 7. Så da, den uforstandige jomfruen var 
den som ikke hadde olje i lampen sin, og som jeg tror skal bli kastet ut i 
det ytterste mørket. Der skal det være gråt og tenners gnissel.  
 
Hvis du sammenligner det med fotnotene dine, da vil det ta deg tilbake 
igjen til den store trengselen. Og jeg tror at det er disse som blir 
værende tilbake og går gjennom den store trengselen. Litt av en 
lekse der, hvis vi hadde tid til å gå inn i det. 
 
13 Våk derfor! For dere kjenner verken dagen eller timen for 
Menneskesønnens komme.  
 
Og selvfølgelig vet vi at dette er tiden da Menneskesønnen har kommet. 
Det er Hans parousia. Menneskesønnens Parousia. 
 
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.  
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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 hemmelighetene 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 blir 
matet på det ufeilbarlige Ordlegemet til Menneskesønnen.  
 
Spørsmål og svar COD 64-0823E P:87 306. Etter at Bruden er rykket 
bort, vil noen av de uforstandige jomfruene bli frelst, eller vil de alle 
gå tapt? Nei. Alt vil være avsluttet for hedningekirken når Bruden 
blir tatt bort fra jorden.  
 
Guds Ånd forlater jorden: "Den som er uren, la ham fortsatt være 
uren! Den som er rettferdig, la ham fortsatt være rettferdig! Den 
som er hellig, la ham fortsatt være hellig!" 
Med andre ord: Helligdommen blir fylt av røyk, der hvor advokaten står 
for å føre saken. Kristus forlater helligdommen. Hans dag som 
mellommann er over.  
 
Bortrykkelsen kommer; Han forlater helligdommen, går ut og tar 
Forløsningsboken og krever alt det han har forløst. Det er ikke 
lenger noen mellommanns-virksomhet. Hvor mange forstår det?  
 
Jeg har dette i en av Seglene... eller en av... Ja, Seglene, tror jeg det 
var, at Kristus kommer frem for å kreve Sitt mellommanns-verk.  
 
63-0412E Gud Skjuler Seg I Enkelhet 302. Noe skjedde her om dagen. 
Leste dere, eller hørte dere på lydbåndet, De Syv Tordener: "Hvilken 
Tid Er Det, Sir? – Skjønner? Det skjedde her om dagen. Dere vet disse 
tingene... Tiden er inne, menighet. Tiden er inne. Ikke, ikke, ikke vent 
lenger.  
 
Hvordan vet du at bortrykkelsen ikke pågår hele tiden? Før du vet 
ordet av det, så er det over, en forsvinner her, og der. Det vil være over 
veldig fort, og du vil- dommen vil ramme verden. Du sier: "Vel, jeg 
trodde det var slik...""Det er for sent nå."  
 
Du husker at de ikke visste om det før den dagen da de kom inn i 
arken, og deretter var det for sent. Den uforstandige jomfruen visste 
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det ikke før hun kom tilbake og fant at den kloke jomfruen var borte. 
Så hun ble latt tilbake for trengselsperioden.  
 
63-0320 De 3. Segl 303. Legg merke til det ... Her er den gode delen nå. 
Legg merke til det: "Se til at du ikke skader vinen og oljen." Bare en 
liten mengde av det er tilbake, broder. "Ikke rør dette. "Nå, olje 
symboliserer Ånden, den Hellige Ånd. Jeg vil gi deg noen vers hvis du 
ønsker det, noen få skriftsteder, i 3. Mosebok 8:12, hvor Aron, før han 
gikk inn, måtte bli salvet med olje, dere vet det. 
 
Og Sakarja 4:12, av olje som kommer, strømmer gjennom rørene, og 
sa: "Dette er Min Ånd," olje. En annen ting, hvis du vil se i Matteus 
14:25, om den uforstandige jomfruen (25:3) den uforstandige jomfruen 
hadde ingen olje, ingen Ånd.  
 
Og Matteus 25:4, den vise jomfruen hadde olje i sin lampe, Åndsfylt. 
Ånd... Olje er et bilde på Ånden. Å, glory. Får du tak i det? Greit.  
 
Ti Jomfruer 60-1211M P: 82 150 Se på dem, begge to var jomfruer. La 
meg nå få tak i dette. La oss ta disse to rett her. Dette er en jomfru, og 
dette er en jomfru. Dette var en uforstandig jomfru, og dette var en klok 
jomfru. Men begge to er jomfruer.  
 
157 Hvis dere nå tar denne betegnelsen "jomfru", og slår det opp, det 
betyr: "hellig, ren, helliggjort." Ordet "helliggjøre", kommer fra ordet 
"helliget", som betyr "ren". Slik som det hebraiske ordet ...  
 
Nå, det er et gresk ord; "helliggjøre" betyr "å rense."  
Nå, det hebraiske ordet betyr "Å gjøre hellig". Skjønner? Og ordet "ren". 
Nå, de tar de tre ordene, og hvert ord har den samme betydning, men 
det blit talt forskjellig, slik som ordet "ren, hellig, helliggjort", alle tre er 
det samme ordet.  
 
60-1204E Patmos Visjonen 7. Så da, den uforstandige jomfruen var 
den som ikke hadde olje i lampen sin, og som jeg tror skal bli kastet ut i 
det ytterste mørket. Der skal det være gråt og tenners gnissel.  
 
Hvis du sammenligner det med fotnotene dine, da vil det ta deg tilbake 
igjen til den store trengselen. Og jeg tror at det er disse som blir 
værende tilbake og går gjennom den store trengselen.  
 
58-1012 Menighetens Plutselige Bortgang 113. Hvor mange av dere, 
alle sammen kanskje, har lest om disse jomfruene? Noen var kloke, og 
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noen var uforstandige. Jomfru betyr "renhet." De var alle sammen 
gode mennesker. Hver og en av dem, en jomfru, et helliget Guds 
kar. Men de som hadde olje i sine lamper, gikk inn, og de andre ble 
utelatt.  
 
De var alle jomfruer, hver og en. Mennesker som du ikke kunne 
sette fingeren på for noe galt. De trodde alle på Herrens komme. De 
var rede til å møte Ham, men noen av dem lot deres olje gå tom. 
 
114 Ikke la det være slik med deg. Ha olje i lampen din. Olje er 
Ånden, Den Hellige Ånd. La aldri Den renne bort fra deg. Når du 
føler at din kjærlighet dør bort, din oppriktighet overfor Kristus og til 
saken, gå raskt til Ham Som har oljekilden, og kjøp deg en påfylling av 
Den Hellige Ånd. 
 
Vår nasjon borte, moralsk fordervet og ødelagt, vår politikk 
fordervet og borte, våre ledere... Å Gud, hva kan vi gjøre med det? Du 
kan sette inn en god mann, og han kommer ut som en skurk. Det er 
bare én vi kan ta med nå, det er Herren Jesus. La oss gjøre oss klare for 
hans komme.  
 
Spørsmål 2) Basert på 2. Johannes vers 9, kommer den uforstandige 
jomfruen også ut av de troende, de som har kunnskap om læren i 
Budskapet? 
  
Svar nr 2) For å svare på våre brødres spørsmål, la oss gå til 2. 
Johannes 9 og lese det selv. 8 Gi akt på dere selv, slik at vi ikke mister 
det vi arbeidet for, men at vi kan få full lønn.  
 
9 Hver den som begår overtredelser (den som går utenfor grensene), og 
som ikke blir i Kristi lære, har ikke (gir ikke ekko av) Gud. Den som blir i 
Kristi lære, har (gir ekko av) både Faderen og Sønnen.  
 
10 Hvis noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da skal dere 
verken ta imot ham i huset eller hilse ham velkommen.  
11 For den som hilser ham velkommen, blir delaktig i hans onde 
gjerninger. 
 
Nøkkelen til dette er: den som blir i Kristi lære. Han som gjør den til sitt 
hjem. Han som bor i den. Og den eneste måten du kan gi et ekko av 
Gud på rett måte, er hvis du har Guds Ånd i deg.  
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Dette er veldig tydelig ut gjennom mange skriftsteder, at du ikke bare 
forstår det, men at du må leve det også. Det er dette ekkoet. Og vi vil 
forstå bedre dette ekkoet i 1. Johannes 5:10-12 
 
1. Johannes 4:13 På dette kjenner vi (ginosko = betyr å kjenne 
gjennom erfaring) at vi er i Ham og Han i oss, at Han har gitt oss av 
Sin Ånd.  
 
14 Og vi har sett og vitner at Faderen har sendt Sønnen som verdens 
Frelser. 
15 Hver den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn - Gud blir i ham og 
han i Gud. 
 
1 Johannes 5:10 Den som tror i Guds Sønn, har (gir ekko av) 
vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort Ham til en 
løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet som Gud har vitnet om 
Sin Sønn. 
11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i 
Hans Sønn. 
12 Den som har (gir ekko av) Sønnen, har (gir ekko av) livet. Den som 
ikke har (gir ikke ekko av) Guds Sønn, har (gir ikke ekko av) ikke livet. 
 
La oss nå hoppe ned til vers 20 Og vi vet (og vi er klar over) at Guds 
Sønn er ankommet, og har gitt oss en forståelse, for at vi skal kjenne 
(ginosko = kjenne gjennom erfaring) ham, den Sanne. Og vi er i ham, i 
den sanne, i hans Sønn Jesus Kristus. Denne er den sanne Gud og det 
evig livet. 
 
1. Johannes 2:20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alle 
ting. 
 
1. Korinterbrev 2:9 Men, som det er skrevet: Det øyet ikke har sett, og 
det øret ikke har hørt, det som ikke kom opp i menneskets hjerte, det 
som Gud har forberedt for dem som elsker Ham. 
10 Men Gud har åpenbart det for oss ved Sin Ånd. For Ånden ransaker 
alle ting, ja, også Guds dybder.  
 
11 For hvilket menneske forstår det som er av mennesker, uten 
menneskets ånd som er i ham? Slik er det heller ingen som forstår det 
som er av Gud, uten Guds Ånd.  
 
12 Men vi fikk ikke verdens ånd, men den Ånden, som er fra Gud, for at 
vi skal forstå det som rikelig er blitt gitt til oss av Gud.  
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13 Dette taler vi også om, ikke i opplæring av menneskelig visdomsord, 
men i opplæring av Den Hellige Ånd, for det som har med Ånden å gjøre, 
blir forenet åndelig. 
 
14 Men et naturlig menneske aksepterer ikke det som er fra Guds Ånd, 
for det er nemlig dårskap for ham. Han er ikke istand til å forstå det, for 
det bedømmes åndelig.  
 
15 Men den som er åndelig (åndsfylt), bedømmer alle ting, men selv blir 
han ikke bedømt av noen.  
 
16 For hvem har kjent Herrens sinn, så han kunne belære Ham? Men vi 
har Kristi sinn.  
 
Nå, for å svare på dette spørsmålet, "kommer den uforstandige 
jomfruen også ut av de troende, de som har kunnskap om 
budskapets lære?"  
 
Jeg har vist dere gjennom disse skriftstedene at for i det hele tatt å 
forstå det som er av Gud, da må du ha Guds Ånd. Og uten Guds ånd 
vil du aldri være i stand til å forstå det som tilhører Gud.  
 
Den uforstandige jomfruen forstår ikke. Uforstandig, det betyr at 
hun ikke forstår, fordi hun ikke har noe olje til å lyse opp Ordet til 
henne. Og uten Guds Ånd vil du ikke gjenkjenne, og deretter handle på 
Ordet. 
 
Så det å handle på det, det er ditt bevis at du forstår. Det er dette ekkoet 
i 1. Johannes 5:12. Å gi ekko av sønnen er å gi ekko av livet. 
 
61-1231E Hvis Gud Er Med Oss 117 "Vi tror Hans Ord, holder oljen i 
lampen, den er trimmet og brenner, og lar ditt Lys skinne slik at andre 
mennesker kunne se dine gode gjerninger, dine frukter, og ære Faderen 
som er i himmelen.  
 
Og hva vil skje? Når vi tror Guds Ord og handler på Guds Ord, da vil vi 
møte Ham opp i luften. Det er ikke en skygge av tvil." 
 
Så det må være en "handling på Ordet" for å vise at du har trodd og 
gjenkjent det.  
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Spørsmål 3) De syv englene som dannet den overnaturlige skyen, den 
som viste seg på Arizona-himmelen den 28. Februar, 1963, er dette 
teofaniene til budbærerne for de 7 menighetstider?  
 
Svar nr 3) Jeg kan ikke finne noe sted i Hans Budskap hvor William 
Branham fortalte oss at disse englene var teofaniene til budbærerne for 
de 7 menighetstider. Han sier at de var englene for de syv 
menighetstider, budbærerne for de 7 menighetstider. Og han sier at de 
hadde vinger. Og mennesker og en menneskelig teofani, har ikke vinger.  
 
I Budskapet: Hvem er denne Melkisedek finner vi at broder Branham, 
13 ganger, nevner ordet teofani, eller teofanier, i sammenheng med at 
Gud viser seg for Abraham. Og han sier at Gud er Ånd, og Han steg inn i 
støv, for å bli enmorphe.  
Han forteller oss at det ikke var en teofani som Abraham så, det var kjød. 
Og også i forbindelse med vårt åndelegeme, som apostelen Paulus 
kaller et åndelegeme, i motsetning til vårt naturlige legeme.  
 
Vær sikker på Gud 59-0708E P: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. 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.  
 
Broder Branham sa, idet han taler om Samuel, i talen,  
65-0221E Hvem Er Denne Melkisedek 92. For han sa: “Hvorfor kalte du 
meg ut av min hvile, når Gud er blitt din fiende?” Se på ham profetere. “I 
morgen kveld, på denne tiden, skal du være hos meg.”  
 
Han var fortsatt en profet, selv om han var borte fra dette legemet. Se, 
han hadde blitt her og var en del av det Ordet, og han kom fra kjødets 
liv tilbake inn i det legemet som hadde blitt forberedt for ham før 
verdens grunnleggelse. Han gikk inn i teofaniet, som var Ordet. Får 
dere tak i det? Det er hvor alle troende går når vi drar herfra. 
 
93 Så i den formen blir dekket da løftet bort. Du skjønner, du er også 
Ordet når du går inn i det. Som en liten baby; som jeg sa for en stund 
siden … 
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94 Legg merke til nå. Priset være Gud for åpningen av disse Seglene, 
det er min bønn, for å kjenne disse tingene!  
 
65-0221E Hvem Er Denne Melkisedek 58 Han var Ordet. Et teofani er 
noe som du ikke kunne se. Det kunne være rett her nå, men du kan 
ikke se det. Det er akkurat som TV, det er i en annen dimensjon.  
 
Televisjon; folk beveger seg rett gjennom dette rommet nå, synger; 
det er farger, også. Men øyet er bare underlagt de fem sansene … Hele 
ditt vesen er bare underlagt fem sanser, rettere sagt. Og du er bare 
underlagt til hva synet er blitt begrenset til å se. Men der er en annen 
dimensjon som kan bli sett gjennom en transformasjon, gjennom 
televisjon  
 
59 Nå, TV produserer ikke et bilde. Et TV bare kanaliserer det inn i en 
krets, og så plukker TV-skjermen det opp.  
 
Men bildet er der til å begynne med. Televisjon var her da Adam var 
her. Televisjon var her da Elias satt på Karmelfjellet. Televisjon var her 
da Jesus fra Nasaret gikk på Galileas strender. Men dere oppdaget det 
nettopp nå. De ville ikke ha trodd det der tilbake.  
 
Du ville ha vært gal for å ha sagt noe slikt som det. Men nå er det blitt en 
realitet. Og slik er det at Kristus er her, Guds Engler er her. Og en 
dag i det store Tusenårsriket som kommer, vil det være mer virkelig 
enn TV eller noen ting annet, fordi de er her.  
 
60 Han åpenbarer Seg Selv i Sin mektige form av hva Han hevdet, idet 
Han «en morphe’s» Seg Selv inn i Sine tjenere og beviser Seg Selv. 
 
61 Nå, Han er her i form av Ånd. Og deretter kommer Han i form av 
«en morphe».  
 
Nå, Han viste seg for Abraham, «en morphe». Da Abraham kom tilbake 
etter å ha nedkjempet kongene, her kom Melkisedek, og talte til Ham.  
 
Så du ser at han sa: "Du kan ikke se et teofani", men vi så de syv 
englene på bildet, ikke sant? Tok bildet av det også, og over hele verden 
har de sett det bildet. Hvis det var teofanier, da kunne vi ikke ha sett 
dem eller tatt et bilde av dem.  
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De var engler med vinger, ikke menneskelige teofanier eller ånde-
legemer. Dessuten hadde disse englene vinger, mennesker har ikke 
vinger. 
 
Shalom 64-0112 158 Helt nøyaktig slik som Han viste oss i syv 
menighetstider, hva som ville komme. Helt nøyaktig hva Han viste oss, 
hva som ville komme, da han satte dette lyset opp der i en åpenbaring 
av det, for å vise verden.  
 
Da han sendte de syv englene for å åpenbare de syv budbærerne som 
hadde vært der nede, og vise frem de løse endene. Hver engel kommer 
hver dag, og åpenbarer de løse endene som Luther etterlot, og 
Wesley etterlot, og pinsevennene etterlot, det er alt sammen forklart 
der inne.  
 
Og i selve skyggebildet av den store Shalom, Jehova, Jireh. Skjønner? 
Nøyaktig. Sendte Det ut på himmelen, og det er det mekaniske øyet 
som tar et bilde av det. Skjønner? Takk Herren. Shalom, fred. Ikke bli 
trett, Jesus er her.  
 
Hans store Lys har kommet til oss, og vi er takknemlige for det, Ja visste, 
Hans Ord, det store mysteriet. Her manifesterer Han seg i dag, og gjør 
det samme som Han gjorde da, nøyaktig det samme. Gjør den samme 
tingen.  
 
64-0112 Shalom 64. Men la du merke til det, før De Syv Segl ble 
åpenbart, før det store mystiske lyset viste seg frem på himmelen 
her oppe over Tucson, Flagstaff, hvor vi var plassert? Broder Fred, to 
av mennene som var der, de to mennene var sammen med meg den 
morgenen. Og dette var blitt talt om på forhånd, flere måneder før 
tiden da det skjedde...  
 
Både broder Fred Sothmann og broder Gene Norman sitte her denne 
morgenen, og de var der da denne utblåsningen skjedde, og de visste 
ikke at disse tingene ville finne sted. Og Han sendte meg tilbake, sa at 
tiden var inne for disse Syv Segl, de som holdt de syv mysteriene i hele 
Bibelen. Mysteriene var forseglet med disse Syv Segl.  
 
Og hvordan disse englene nedover langs veien, menighetstidenes 
budbærere, åpnet opp for en viss del av det. Men i den syvende 
timen, ved den syvende budbæreren, alle disse mysteriene skulle da 
være avsluttet. Skjønner? Den syvende jordiske budbæreren 
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(Skjønner?), når denne engelen, som Han taler om, når han var på 
jorden. En "engel" betyr en "budbærer".  
 
Og så, etter det, da så han en annen Engel komme ned, ikke den 
jordiske engelen som Budskapet her var blitt gitt til, men "en annen 
mektig Engel kom ned fra himmelen, med en regnbue over hans 
hode. Og han satte sin fot på havet og på landjorden, og sverget i Ham 
som lever i all evighet: Tid skal ikke være mer."  
 
Skjønner? Men før Han brøt løs De Syv Segl, for å åpenbare dem, 
som han så mirakuløst viste frem, da viste Han det først i himmelen. 
Den dagen tok de bilder over hele det sørlige USA og Mexico. Der 
henger det nå i "Life" magasinet, og er fortsatt et mysterium for dem.  
 
Men Han erklærer det i himmelen før Han gjør det på jorden. Det gjør 
Han alltid. Han viser Sine tegn i himmelen først.  
 
63-0901E Desperasjon 60. Da vi så disse tegnene komme, vi så den 
Hellige Ånd føre oss ut dit, og bringe disse Seglene, og legge dem inn 
slik som det; bringer frem menighetstiden og legge dem inn. 
 
Deretter komme ned i en stor Ildstøtte tilbake der, og åpenbare Seg 
Selv, og deretter komme ned på det neste, på De Syv Segl, og 
åpenbare det, til og med legge det inn i avisene, magasinene; 
deretter komme inn og ta Guds Engler, disse syv englene med syv 
Budskap, og bekreftet det nøyaktig med hva Bibelen sa. 
 
Så i løpet av den tiden, komme opp og ta inn disse Seglene, disse 
tegnene, lyser opp i endetiden, og bringer det opp til folket og forteller 
dem hva det er, og alt om det. Herren virker rett der og viser at Han er 
til stede. Og så, rett ned som denne morgenen, kommer opp og krever 
dette Tegnet på hver eneste person.  
 
Da er dere mitt folk. Det er dere som jeg elsker, disse og de som hører 
på lydbåndene, og så videre. Ser dere da hvilken desperasjon det setter 
meg i.  
 
63-0818 Foreningens Tid og Tegn 97 Vi ser nasjoner forene seg, vi ser 
verden forene seg, vi ser kommunismen forene seg, vi ser menighetene 
forene seg; og vi ser Gud forene Seg med Sin Brud, inntil Han og 
Menigheten er den samme. Halleluja! Slik som pyramiden der. Riktig!  
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Forener seg sammen; Gud forener! Hvorfor? Aldri før, siden den første 
menighetstid, har Ildstøtten noen gang vært iblant folket. Aldri før, 
siden den første menighetstid har de noen gang sett de tingene 
som vi ser i dag.  
 
Og dette ble bare gjort mulig da Gud sendte de Syv Segl og ga oss et 
tegn ved Det, og sendte syv Engler ned fra Himmelen; og kom for å 
føre tilbake Ordet som var spredt i denominasjonene, og knytte det 
tilbake til Guds Ord igjen for å bringe ned Sin Hellige Ånd.  
 
63-0116 Aftentidens Budbærer 74 Hver tidsalder har hatt sitt budskap 
og budbærer. Gud har sørget for det. Hver…Til og med i 
menighetstidene finner vi ut at hver av dem hadde en budbærer, og hver 
av dem levde deres tidsalder; og en kom inn, og denne ene gikk ut; og 
en annen kom inn; og ned til den syvende menighetstid; hver stjerne, 
hver menighets engel, hver budbærer. 
 
75 Og vi finner ut at i den siste menighetstiden, over i Åpenbaringen 10, 
skal det være en trompetlyd, og det var syv røster som lød ved… 
 
De fikk ikke lov til å skrive. Men det ble forseglet på baksiden av Boken, 
de syv segl var på baksiden av Boken. Etter at Boken er skrevet, da er 
Den forseglet på utsiden med syv segl. Vel, ingen vet hva de er. Men Det 
lød: “I de dager da den syvende engel skal bringe ut sitt Budskap”, 
det er en jordisk engel nå. 
 
76 Fordi denne Engelen kom ned fra Himmelen; og denne var på jorden. 
En engel er “en budbærer”, en budbærer til tiden.  
 
Spørsmål 4 Kan du tale litt om mysteriet med slangens spor i 
Ordspråkene 30:18?  
18 Det finnes tre ting som er for underlige for meg, ja, fire som jeg ikke 
skjønner:  
19 Ørnens vei på himmelen, slangens spor over steinen, skipets vei 
midt på havet, og mannens vei til en jomfru. 
 
Spørsmålet gjelder slangens spor i Ordspråkene 30:19. Ordet for 
underlig ble oversatt fra en hebraisk ord, pala, som også betyr 
vanskelig, og det ville ha vært en bedre oversettelse.  
 
Fordi jeg tror ikke at han taler om en slange som bare bader i solen, 
mens han ligger på en stein. Det er ikke noe vanskelig med det.  
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Men hvis du taler om at han etterlater seg et spor på en stein, det ville 
være veldig vanskelig å følge med mindre du leter etter tegn på selve 
steinen. Og en veldig god sporfinner kan gjøre det.  
 
Du må bare se på de andre tingene på steinen, for eksempel tegn på 
støv og blader og kvister som har blitt forskjøvet, men som fortsatt er på 
steinen, bare forskjøvet bort fra annet støv, kvister, blader, etc.  
 
I det gamle vesten ville de snakke om at de beste sporfinnerne var de 
som kunne følge et slangespor over steiner. Det kalles å gjenkjenne 
tegnet. Hvilket tegn du skal se etter. 
 
Derfor, å kjenne tegnene, symbolene og hendelsene som er blitt 
forutsagt til oss av Jesus, Paulus, Peter, Jakob og Johannes, og 
selvfølgelig blitt forklart av Guds 7. Engel-budbærer, William Branham, 
det er det som gir oss kunnskap og forståelse til å følge slangens spor 
fra 1. Mosebok, og hele veien gjennom Bibelen, og ender opp i 
Johannes Åpenbaring, hvor vi befinner oss nå i denne tidsalderen. 
 
Broder Branham lærte oss at Åpenbaringsboken er en bok med 
symboler. Og uten at vi forstår symbolene, kan vi aldri forstå hva som er 
i den boken.  
 
Men for å svare på spørsmålet ditt om slangens spor, jeg føler meg ikke 
ledet til å undervise om det fordi jeg venter på at broder Branham skal 
komme tilbake og undervise om det. 
 
Jeg har mine ideer om det, og kan følge slangens spor fra begynnelsen 
da han forlot Himmelen, og se ham gjøre sitt nærvær kjent, idet han 
kommer inn og ut av skriften hele veien fra 1. Mosebok og hele veien 
gjennom Johannes Åpenbaring. 
 
Men siden broder Branham hadde til hensikt å forkynne slangens spor, 
da tror jeg han vil gjøre det når han går mellom linjene i dette 
oppstandelsesmøtet. Så til slutt, la meg lese for deg hva han hadde å si 
om det. 
 
Nå, her i den talen som vi studerer for tiden, i Satans Eden 65-0829, sa 
han: 5 Nå, i kveld ønsker vi å gå til Skriften og lese et avsnitt fra Skriften 
fra 1. Mosebok, det 3. kapitlet; og bare henvise tilbake til noen ting som 
vi har snakket om tidligere, og se om Herren Jesus vil ha gitt oss litt mer 
enn det vi vet fra før, når vi går ut.  
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Jeg ber om at Han vil. Slangen var mer listigere enn noe annet dyr 
HERREN Gud hadde gjort på marken. Han sa til kvinnen: Gud har 
virkelig sagt: Dere skal ikke spise av noe tre i hagen?  
 
Men kvinnen svarte slangen: Vi kan spise frukten av trærne i hagen, men 
om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke 
spise av den og ikke røre den, ellers skal dere dø.  
Da sa slangen til kvinnen: Dere skal slett ikke dø. For Gud vet at på den 
dagen som dere spiser av det, vil øynene deres bli åpnet. Dere vil bli slik 
som Gud og kjenne godt og ondt.  
 
Da kvinnen så at treet var godt å spise av, at det var en lyst for øynene 
og et tre til begjær, siden det kunne gi forstand, tok hun av frukten og 
spiste. Hun ga også sin mann, som var hos henne, og han åt.  
 
Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet 
sammen fikenblad og dekket seg nedentil. 
 
6 Må Herren legge Sine velsignelser til lesningen av Sitt Ord.  
 
102 Nå, det brakte fram dette flotte Eden som de lever i nå, 
kirkeverdenens Eden. De forener seg alle sammen nå i det store 
Felleskirkelige Rådet og kommer til å danne verdenskirken der alle 
kommer under ett overhode, der satan vil bli satt på tronen, helt 
nøyaktig.  
 
103 Og det siste kallet går ut, for å nå Bruden før Hun går inn i det. For 
så snart hun er i det, har hun tatt dyrets merke og er fortapt, hun vil aldri 
komme ut av det. Det er derfor det sies: “Kom ut fra dem, Mitt folk”, før 
det går inn i ham, ser dere. “Kom ut fra dem og vær atskilt.” 
 
132 Nå, merke dere det. Se nå på Åpenbaringen 3, Laodikea 
Menighetstid. Tenk på det i sinnet ditt.  
133 Nå, legg merke til det. Hun, Eva, er satans dronning. Ser dere, 
satan, slangen, kom til Eva før Adam kom til henne. Skjønner? Det er 
riktig. Så han forførte henne, ser dere; så satan, slangen, var Evas 
mann før Adam i det hele tatt visste det. Ser dere, han forførte henne. 
Bibelen sier at han gjorde det, og hun skjønte at hun var naken da. 
Skjønner?  
 
65-1031M Kraft Til Å Forvandle 135. Det er alltid tvillinger. Og det er 
grunnen ... Ikke glem dette, lille flokk. Kirken i de siste dager kommer til å 
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være tvillinger, "så nær hverandre at det vil forføre de utvalgte ..." 
Matteus 24:24, ser dere.  
 
Kirken skal ... Det er en pinsebevegelse. Det er så veldig likt den 
virkelige tingen, at det ville "forføre de utvalgte hvis det var mulig." Og litt 
senere, hvis jeg får muligheten, vil jeg forklare hva det er, hvordan den 
utvelgelsen skjer. Ser dere, det kommer til å forføre dem, fordi det er 
nesten identisk den samme tingen.  
 
Se her, de har to fedre, det er det hele; de har samme mor, samme 
kirke, samme bevegelse, samme ting. Plantebedet er det samme, der 
Ordet faller. Men en av dem, slik som her, er fordervet. Forstår dere? Si 
"amen" hvis dere gjør det.  
 
Se, en av dem er fordervet, fordi det er en feil far. Hvilket, jeg vil bevise 
en dag, hvis Gud vil la meg, at denominasjon er dyrets merke. Se, det er 
en feil far, han styrer folk til en organisasjon i stedet for til Ordet. Det 
er en feil far. Det er et Kain-trekk.  
 
136. Når jeg drar hjem denne gangen, skal jeg forkynne over emnet: 
"Slangens spor", dyret i begynnelsen, og dyret ved enden, og spore 
ham rett gjennom Bibelen, og vise hvordan han leder. Skjønner? Og 
dere får det alle sammen på telefonen (Ser dere?), hvis Herren tillater 
oss å gjøre det. 
 
Og nå, bare se hvor listig den fyren er, hvordan han er, helt nøyaktig, i 
sin... Nå, de er akkurat som Judas og Jesus der, begge er brødre i 
stammen, akkurat som Esau og Jakob. Og som kråken og duen, sitter 
på samme gren. Og alt sammen er en tvilling i denne store 
krigføringen som vi befinner oss i. 
 
Så sier du: "Å, du skulle ikke nevne Budskapsfolk." Hør nøye etter. Og la 
meg gjøre dette helt klart. Han sa at det er Tvillinger. Budskapet er 
Ordet. Han sa: «Min tjeneste er å erklære Ham, at Han er her.» Og ting 
på utsiden av det, er ikke Budskapet. Budskapet forstår at Guds Nærvær 
er her. Hvis de ikke tror det, er de ikke i Budskapet. De er bedragere. 
 
Hvis de ikke forkynner at tilsynekomsten skjer før Hans komme, da har 
de ingen anelse om hva Budskapet er. Det var derfor den uforstandige 
jomfruen gikk glipp av bryllupet. De så etter karet, etter Hans komme, og 
gikk glipp av Brudgommens Nærvær.  
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William Branham fortsetter med å si i 137. Fienden bruker bedrag, slik 
han gjorde med Eva: "Å, har Gud sagt? Sannelig, men sannelig..."Ser 
dere? Prøver å resonnere det bort fra det som Gud opprinnelig sa: "Du 
skal dø."  
Han sa: "Ja, Gud sa det, men sannelig..." Ser du at han gir en 
innsprøytig, over det? Skjønner? Men Gud mener det Han sier. Han 
trenger ingen hjelp fra Satan.  
 
Han holder Sitt Ord. Så ikke la deg lure av det. Nå, vi merker oss da, at 
det frembragte av sitt slag. Nå, her i 1. Mosebok, vi finner ut at etter den 
innsprøytingen av denne giften, av kunnskap ...  
 
Vitenskap er kunnskap. Og alt vi hører, er vitenskap, vitenskap, 
vitenskap, vitenskap, det store emnet i skolen, vitenskap. I dag, en bedre 
bil, en bedre dette, et bedre hjem, et bedre hus, et bedre dette, en bedre 
det. Hva gjør vi? Vi dør hele tiden. En bil ble laget, og vi sluttet å gå. 
Slutter vi å gå, vil vi bli fete. Vi har ikke menn lenger. Vi har bløtfisker. 
Det stemmer. 
 
65-1127E Jeg Har Hørt, Men Nå Ser Jeg - 17. 33. Til dere i New York 
og dere som er omkring i Ohio og forskjellige steder, snart ønsker jeg å 
tale Budskapet om «Slangens spor» (dyret i begynnelsen og dyret i 
enden), her i tabernaklet. Billy vil sende dere en beskjed om det når vi 
kommer til å tale om det, for jeg gjør det i tabernaklet, fordi det vil minst 
ha en lengde på fire timer eller mer.  
 
65-1128M Guds Eneste Tilveiebrakte Sted For Tilbedelse 65. Ser du, 
fordi en som ikke var en metodist skulle be en bønn for en døende 
kvinne, slik hun var også. Men fordi det ikke var tilknyttet hennes egen 
organisasjon, ville hun ikke engang høre på det eller ha noe å gjøre med 
det. Hvis det ikke er en fariseer, vet ikke jeg!  
 
66. Vent til du hører Slangens spor. Hmh. Ja vel. Nå, tenk deg nå at ditt 
kirkesamfunn er det eneste som blir registrert hos Gud: “Gud vil ikke 
høre deg hvis du ikke er en metodist, eller en baptist, eller en 
Treenighetstilhenger, eller en Jesus Alene,” eller noe lignende. Det er 
feil! 
 
65-1206 Moderne Hendelser Blir Klargjort Ved Profeti 60. Og du kan 
være så oppriktig du bare vil; men inntil vi vet hva vi gjør, så slår du 
ut i løse luften. Kom tilbake inn i Guds Ord, og kom på linje, og så 
kan du gå; da vet du. .... 
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61. Disse moderne hendelsene går forbi oss veldig raskt, og en dag 
kommer vi til å finne ut at vi er blitt etterlatt tilbake uten noen ting, 
og blir fanget inn, forseglet inn i dyrets merke før vi vet ordet av det. 
 
62. Nå, og med tålmodighet må vi vente på dette, for profetiene som 
har blitt lovet, hver og en av dem må gå i oppfyllelse i sin tidsalder. 
For De forutsier for oss, Forfatteren har gjort dette på forhånd, og vi 
venter på å se Ham gjøre det igjen.  
 
65. ... Jeg kommer til å forkynne Slangens sti, og lytt til den om du mottar 
lydbåndene.  
 
66. Og, merk dere, de gikk glipp av å se at bekreftelsen på profetiene i 
Guds Ord gikk i oppfyllelse. Hvis de prestene…De hadde det helt klart 
for seg nøyaktig hvordan Messias skulle komme, de visste hva som 
skulle finne sted.  
 
Fariseerne hadde sin ide, saddukeerne, herodianerne og alle, de hadde 
sine ideer. Men Han kom ikke…Han kom i motsetning til alle av dem, 
men nøyaktig i følge Ordet.  
 
Hvis ikke det stemmer nøyaktig med hva vi ser i dag. De forstår ikke at 
Kristi tilsynekomst skjer før Hans komme, og de er så fokusert på Hans 
komme at de går glipp av Ham. 
 
Da Jesus var her, sa Han den samme tingen:  
“Om dere hadde kjent Meg, ville dere ha kjent Min dag. Hvis dere hadde 
kjent, ville dere…Dere sier: ‘Vel, Moses! Vi har Moses.’” Sa: “Vel, om 
dere hadde trodd Moses, ville dere ha trodd Meg; fordi, han skrev om 
Meg.”  
  
67. Men, ser dere, da Gud bekreftet nøyaktig hva Han lovet, hadde de 
fått det for seg at Jesus ville komme på en slags staslig måte, og 
den…Jeg mener Messias. Messias måtte komme like til deres gruppe, 
ellers var han ikke Messias.  
 
Vel, det er omtrent på den måten i dag. “Hvis du ikke ser gjennom 
mine briller, da ser du ikke i det hele tatt.” Ser dere? Og så, det er 
bare slik det er. Vi… Det er sannheten. Vi hater å tenke slik, men det er 
absolutt Sannheten.  
 
65-1207 Ledelse 213 En forretningsmann som sitter her, fortalte meg: 
“Rett her i California, må kirken fortelle fagforeningen hva de skal gjøre.” 
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Ser dere, det blir kirke og stat igjen. Det er rett over dere. Ser dere, dere 
er rett i det, og dere tar dyrets merke uten å vite det. 
 
214 Om dere noensinne har kjøpt ett av lydbåndene mine, få tak i dette, 
når jeg kommer—når jeg kommer hjem, Slangens Spor; og dere vil se 
hvor det er, ser hvor dette ender opp. Drar hjem for å tale nå, om 
Herren vil. Det blir nok rundt fire timer, så jeg kunne ikke ha holdt det på 
et møte slik som dette. Jeg må dra opp dit hvor menigheten holder ut 
med meg så lenge, med tålmodighet.  
 
65-1127B Prøve Å Gjøre Gud En Tjeneste 86. Nei, jeg mener ikke at 
du ikke skal gå i menigheten din. Gå i menigheten din, det er meningen 
du skal gjøre det.  
 
Men bare ikke forén dere med de organisasjonene, fordi en dag skal 
jeg fortelle dere og bevise det ved Skriften, at det er dyrets merke. 
Og bare husk, det er merket.  
 
87. Jeg forkynner…Jeg ville ikke ha forkynt det i broder Jacks menighet, 
han ville ha sagt til meg, “Gå igang og gjør det”. Men jeg skal til 
tabernaklet, det vil være omtrent fire timer langt. Og emnet mitt er, 
“Dyret i begynnelsen og dyret ved enden, gjennom sporet av en 
slange.” Skjønner? Tar omtrent fire timer.  
 
Jeg har Skriftstedene mine liggende klare. Dyret fra begynnelsen, han 
var dyret i Edens Hage, han er dyret ved enden, og vise at han er en 
religiøs person og en denominasjon (som dannet denominasjonen); 
og komme rett gjennom sporet av det, og bevise det for dere ved 
Skriften at det er slik. Jeg visste ikke det før den Hellige Ånd ga det 
til meg her om dagen der oppe.  
 
La oss be... 


