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Satans Eden nr. 52 

Spørsmål og svar, møte for afrikanske forkynnere 
lørdag 18. juni, 2022 

Vil også bli forkynt søndag 19. juni 
Brian Kocourek, Pastor 

 
Spørsmål 1: Broder Brian, vi ser kaoset og frafallet blant forkynnerne i dag, vil du 
kommentere det følgende skriftstedet for å lære opp tjenestene iblant oss.  
 
1. Timoteus 4:16 Gi akt på deg selv, og på læren. Bli værende i læren. For når du 
gjør det, skal du frelse både deg selv, og dem som hører deg.  
 
PS: Vi ønsker at du, om mulig, tar deg god tid til dette, fordi forkynnere trenger å få en 
innføring i de grunnleggende prinsippene.  
 
Alt jeg kan si er at apostelen Paulus spikret dette fast på en perfekt måte for denne 
tiden, da han sa disse ordene. Så la oss analysere det med én tanke om gangen ved å 
se på hva han sa her. Og jeg ser 6 poeng han setter frem, og jeg vil liste dem opp etter 
hvert som vi leser gjennom det.  
 
1. Timoteus 4:16 1)Gi akt på 2)deg selv og 3) på læren. 4) Bli værende i læren. For 
når du gjør det, skal du 5) frelse både deg selv, og 6) dem som hører deg.  
 
1) Først av alt leser vi, "Gi akt på". Dette ordet, Gi akt på, betyr å være veldig årvåken 
og veldig forsiktig. Ordet "akt" ble oversatt fra det greske ordet "epecho", som består 
av to greske ord, "epi", som er en primær preposisjon til bruk først og fremst som et 
forord foran et annet ord, "som betyr å legge over eller ta ansvar for "tid, sted og 
rekkefølge". 
 
Den andre delen av ordet "epecho", er det greske ordet "echo", som taler om 
besittelse, det å ha, å holde eller beholde, og blir uttrykt i å gi tilbake eller gi tilbake 
et ekko av det som ble mottatt, fordi, for å kunne gi tilbake et ekko, må du først motta 
det. Plassert sammen med "epi", da betyr ordet "echo" å ta ansvar for vårt ekko. 
 
Og dette gir oss en mening som sier: "Med mindre du har hørt og forstått det som du 
har hørt, da er det umulig at du kan gi tilbake et ekko av det." Som broder Branham 
lærte i en tale kalt: "Høre, Gjenkjenne Og Handle På Guds Ord" 
 
Derfor, når vi "gir akt ", da skal vi "følge nøye med " og " tenke nøye gjennom" hva 
det er som vi skal gi akt på. I dette tilfellet forteller apostelen Paulus oss om de to 
tingene som vi skal gi akt på. Nummer 1, Han sier: "Deg selv" og 2, "læren". Så la oss 
se på disse "to tingene" i lys av det han sier her, fordi begge har å gjøre med Liv, først 
vårt eget liv, og deretter det Livet som kommer fra læren. 
 
Når vi leser hans tanke her, "Gi akt på deg selv", her forteller apostelen Paulus deg at 
når det gjelder "deg selv", der må vi gi akt, vi må "epecho", vi må epi-echo. Det betyr 
at vi må høre, og deretter være istand til å gjenkjenne virkningene av det vi hører, 
når det gjelder oss selv. Nå, sett det i motsetning til de millioner av mennesker som 
ser Guds Ord manifestere seg, og likevel får de ingenting fra det. Enda bedre, de ser 
Guds handlinger, men har ingen anelse om hva det betyr. Derfor sier apostelen Paulus: 
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"Din fulle oppmerksomhet må være på Ordet som manifesterer seg, og Ordets resultat 
på deg, deg selv og ditt liv. Fordi det på en eller annen måte ikke er sammenkoblet med 
hvem du er. 
 
Vi ser denne formaningen i 1. Kongebok 2:3 Ta vare på det som Herren din Gud har 
pålagt oss. (Herrens befaling eller bud). Vandre på hans veier (Hans kurs i livet eller 
Hans handlingsmåte), og hold hans forskrifter, hans bud og hans lover og hans 
vitnesbyrd, som det er skrevet i Mose lov, så du kan gå klokt og rett fram i alt det du 
gjør og i alt du gir deg i ferd med,  
 
Så hva betyr det? Det betyr at du skal studere Guds veier, Hans kurs av liv og Hans 
handlinger, fordi det har alt sammen å gjøre med deg personlig, og hvor du vil ende 
opp. 
Vi ser også i Josva 22:5 Gi nøye akt på (vær årvåken) at dere lever etter (holder) det 
bud og den lov (Torah, som er Faderens instruksjoner), som Moses, Herrens tjener, 
gav dere: (satte i orden og befalte dere), å elske Herren deres Gud og vandre på alle 
hans veier (Hans kurs av liv eller Hans handlingsmåte ), å holde (gi akt på deg selv 
og observere) hans bud og holde fast ved ham og tjene ham av hele deres hjerte 
og av hele deres sjel. 
 
Så, som du ser, Gud setter ikke på et show bare for å bli sett. Han har en hensikt bak 
alt Han gjør, og han krever vår fulle oppmerksomhet til Hans kurs av liv og Hans 
handlingsmåte).  
 
Profeten David talte om Israels barn i motsetning til Moses, angående den forskjellige 
tilnærmingen som hver av dem tok til Guds veier.  
 
Han sa i Salme 103:7 Han kunngjorde sine veier (Sin kurs av liv og Sin handlingsmåte) 
for Moses, sine gjerninger for Israels barn.  
 
Så vi ser Guds Ord fortelle oss at Moses kjente Guds vei fordi han observerte Guds 
kurs av liv i den handlingsmåte som Gud hadde, mens folket bare så Gud i aksjon, men 
stoppet aldri opp for å spørre seg selv hva det handler om og hvordan det påvirket dem 
personlig. 
 
Moses var ikke alltid like observant, og han måtte lære på den harde måten. 
 
Folket kjente ikke Guds veier (Hans kurs av liv og Hans handlingsmåte). Men Det 
gjorde Moses. Men det var ikke alltid slik med Moses. Moses prøvde å utfri Guds folk på 
sin måte, og alt han kunne vise frem for sin innsats, var en død egypter. Så han innså 
raskt at han ikke kunne gjøre det selv. Og da tok Gud ham ut til treningsfeltet på 
baksiden av ørkenen i 40 år, for å lære Moses at han bare måtte slippe alt og slippe 
Gud til.  
 
Og Gud trente ham opp ved å slå ham ned og ydmyke denne prinsen av Egypt, ved å 
gjøre ham til en sauehyrde, det laveste blant egypterne. Men ved å gjøre det, da formet 
Gud Moses helt til Han hadde gjort Moses til et virkelig overgitt kar, slik at han var i 
stand til å invadere Egypt helt alene. Og Gud lot Moses få kjennskap til, gjennom 
erfaring, hva det vil si å stå alene, og stole på Gud og på Gud alene. Så da, og først da, 
lærte Moses å stole på Gud. 
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Se på Jonas: Han løp bort fra Guds nærvær. Men han lærte til slutt at Gud vil få det 
siste Ordet. Hvordan lærte han dette? Han lærte lydighet gjennom det som han måtte 
lide. 
 
Og hva med apostelen Paulus? Han startet endog opp med å kjempe imot Gud, og 
trodde at han tjente Gud ved å gjøre det. Men Gud hadde bare sin egen vei med 
Paulus, og Paulus ble tvunget til en overgivelse av seg selv. Også apostelen Paulus 
"lærte lydighet gjennom det som han måtte lide." 
 
Det samme skjedde med William Branham! Gud måtte slå ham ned til han innså at Gud 
alltid vil ha det siste ordet. Derfor har også han lært lydighet gjennom det som han 
måtte lide. 
 
Og endog Guds sønn måtte lære å overgi seg til sin Far, Ordet. Apostelen Paulus sa 
om ham: Hebreerne 5:8 Og selv om Han var Sønn, lærte Han lydighet gjennom det at 
Han led.  
 
Derfor, det aller første som apostelen Paulus forteller oss i 1. Timoteus 4:16, er å "gi 
akt på dere selv". Med andre ord: "Vær veldig oppmerksom, endog med en spesiell 
oppmerksomhet til deg selv, som David sa, Salme 139:24 Se om jeg er på 
fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei! 
 
Og slik som Gud forteller oss gjennom Paulus, til filipperne, 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.  
 
Hvorfor det? Fordi Guds Ord er Liv, og hvis vi ikke følger nøye med på det, da kan Hans 
Liv bare passere forbi oss, og vi vil gå glipp av å motta evig Liv, og i stedet tenke at vi 
har det bra, fordi vi vet at Gud sendte en profet. Men jeg vil gjerne få spørre hver eneste 
person som noen gang har tenkt at fordi de vet at Gud sendte en profet, vel, hva gjør 
dem noe bedre enn den andre karen, som ikke vet noe om det?  
 
Jeg ber deg stille deg selv dette spørsmålet. Vet du hva Budskapet er? Jesus fortalte 
oss: "Dersom en mann vitner om seg selv, da er ikke hans vitnesbyrd sant."  
Og hvis William Branham kom bare for å vitne om William Branham, som en Guds 
profet, da ville han ha vitnet om seg selv, og ifølge Skriften ville vi da ikke måtte tro 
ham. Men det var ikke det han kom for å vitne om. Han sa: "Min tjeneste er å erklære 
Ham, at Han er her." Og det betyr at hans tjeneste var å få oss til å se at Kristi 
tilsynekomst skjer før Hans komme.  
 
Fra hans preken 62-0713 Fra den tiden 102 Hvor mange vet at det er en forskjell på 
Kristi Tilsynekomst og Kristi komme? Det er to forskjellige ord. Tilsynekomsten 
skjer nå. Det 2. komme skal snart skje. Han er tilstede 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 
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jeg sier ting som er feil, brødre, tilgi meg. Jeg mener ikke å gjøre det. Men dette er min 
tjeneste (Skjønner?), å erklære Ham, at Han er her.  
 
Så det handler om å gi akt på Kristi Nærvær. Og gi akt på deg selv, fordi Hans nærvær 
er ment å ha en effekt på ditt liv. Og likevel, de aller fleste av dem som følger William 
Branhams tjeneste, er uvitende om Tilsynekomsten, som er Kristi Parousia, slik som 
Jesus talte om den, og Paulus, Peter og Jakob og Johannes. De lærte alle om Kristi 
Parousia, men vi ser at de fleste menighetsledere som hevder å følge William 
Branhams Budskap, de kaller det en falsk lære. Hvorfor?  
 
Og hva godt kan Hans Nærvær gjøre for deg hvis du tror det er en falsk lære? Vi er 
befalt å ligge i Hans nærvær for å modnes, men hvordan kan du gjøre det hvis du ikke 
forstår hva Hans nærvær er? 
  
Ja vel, så langt har vi sett på den første delen av apostelen Paulus sin uttalelse her i 1. 
Timoteus 4:16 Gi akt på deg selv. Men la oss nå lese resten av det han sa, og la oss 
fokusere på den neste tingen som han vil at vi skal gi akt på.  
 
La oss fortsette å lese... 1. Timoteus 4:16 Gi akt på deg selv og 3) på læren . 
 
Så la oss undersøke hva han mener her. Vi skal ikke bare gi akt på, eller følge nøye 
med på vår egen tilstand, på vårt eget selv, men samtidig skal vi gi nøye akt på, og ta 
vare på læren. Så jeg stiller spørsmålet: Hvorfor? De fleste forkynnere vil tone ned 
læren, og de vil fokusere på misjonsarbeid, eller produksjon av bøker og lydbånd, som 
om det har en forrang fremfor Gud.  
 
Jeg har kommet med denne uttalelsen før, og jeg vil si det igjen: "Hva hjelper det meg å 
vite at Gud sendte en profet, hvis jeg ikke vet hvorfor Gud sendte sin profet? Og hva 
godt gjør det meg å vite at mange mirakler fant sted hvis det er blitt den viktige tingen. 
Ja visst, Gud gjør mirakler, men hva godt gjør et mirakel for meg, når det skjer for noen 
andre?  
 
Hva godt gjør det for meg at noen andre opplever en forvandling  i sitt legeme, hvis ikke 
jeg selv mottar en forvandling  i mitt eget legeme. Hva godt er det faktum at Gud kom 
med legedom under sine vinger, hvis ikke jeg selv blir helbredet? Og da, det som 
apostelen Paulus gjør her, er å personliggjøre dette «gi akt på», til å gjelde deg 
personlig. Og han sier: hold et aktivt øye med deg selv og med læren, fordi det gjelder 
deg selv. 
 
Alle kan peke på Malakias 4 og snakke om hvordan Gud sendte en profet, og likevel, 
når det gjelder dem selv, er de uvitende om endetidsløftene for Kristi brud. De tror at det 
er over for oss hvis vi bare vet at Gud sendte en profet. Men det er så mange løfter fra 
Gud til oss som fremdeles er i ferd med å bli manifestert, så hvis vi tar øynene bort fra 
dem, og bare ser tilbake 50-60 år, da kommer vi til å fullstendig gå glipp av det som 
Gud har for oss. 
 
Slik som jeg bragte ut i min serie om tro, at det er visse endetidsløfter for Kristi brud 
utover det å bare motta en profet. Og la oss innse det: Hvem som helst kan se tilbake 
på et historisk faktum og si at de tror det, og at de, ved å lytte til profetens lydbånd, viser 
at de tror på ham. Og det er så langt fra sannheten. 2 millioner mennesker hørte Moses, 
de fulgte Moses ut i ødemarken, de ble døpt i skyen og de omkom i ødemarken. 
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1. Korinterbrev 10:1 Dessuten, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende om at 
alle våre fedre var under skyen, alle gikk gjennom havet,  
2 alle ble døpt til Moses i skyen og i havet,  
3 alle spiste den samme åndelige mat,  
4 og alle drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av en åndelig Klippe som 
fulgte dem, og den Klippen var Kristus.  
5 Men Gud fant ikke behag i fleste av dem, for de ble nemlig drept i ørkenen.  
6 Disse hendelsene ble forbilder for oss, slik at vi ikke skal ha lyst til det onde, 
slik de hadde lyst til det onde.  
7 Og bli ikke avgudsdyrkere, slik noen av dem ble. Som det er skrevet: Og folket satte 
seg ned for å spise og drikke, og stod opp for å leke.  
8 La oss heller ikke drive hor, slik som noen av dem gjorde, og tjuetre tusen falt på én 
dag.  
9 Heller ikke må vi friste Kristus, slik som noen av dem gjorde, og ble drept av 
slanger.  
10 Dere må heller ikke klage, slik som noen av dem klaget, og ble drept av 
ødeleggeren. 
11 Alt dette hendte dem som forbilder, og det ble skrevet ned til advarsel for oss, 
som de siste tider er kommet til.  
12 Derfor må den som tror at han står, passe seg så ikke han faller.  
13 Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er menneskelig. Gud er 
trofast; han skal ikke la dere bli fristet over evne, men Han skal sammen med 
fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det. 
14 Derfor, mine kjære, flykt fra avgudsdyrkelsen!  
 
Og brødre og søstre, den måten som vi unnslipper på, har alltid vært å bli stående bak 
beskyttelsen av Guds Ord.  
 
Så la oss gå tilbake til teksten vår igjen og fortsette.  
1. Timoteus 4:16 Gi akt på deg selv og på læren. Nå, vi vet at ordet lære, ganske 
enkelt betyr undervisning. Og han sier ikke: Gi akt på en lære. Men: Gi akt på Læren. 
Og Kristus er læren.  
 
Vi leser i 2. Johannes 9 Hver den som begår overtredelser, (Hver 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.  
 
Så apostelen Paulus forteller oss i 1. Timoteus 4:16 at vi må gi akt på Kristi lære. For 
det finnes bare én lære, eller undervisning, i hele denne Bibelen. Og vi blir fortalt at hvis 
du ikke har den læren, da har du ikke engang Gud. Og det er dette apostelen Johannes 
bringer ut i 2. Johannes 9. 
 
Apostelen Johannes forteller oss her at hvis vi ikke blir værende i Kristi lære, da vil vi 
ikke ha, eller vi vil ikke gi ekko av Gud eller Hans Sønn. Og Johannes forteller oss også 
i 1. Johannes 5:10 Den som tror i Guds Sønn, har 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. 
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11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i Hans 
Sønn. 
12 Den som har Sønnen, har livet. (den som gir ekko av sønnen, gir ekko av livet) 
Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. (den som ikke gir ekko av sønnen, gir ikke 
ekko av livet) 
13 Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds Sønns navn, for at dere skal vite at 
dere har evig liv, og for at dere skal fortsette å tro på Guds Sønns navn. 
14 Og dette er den frimodigheten vi har overfor Ham, at om vi ber om noe etter 
Hans vilje, så hører Han på oss.  
 
Nå, apostelen Paulus sa: Hebreerne 6:1 Når vi derfor har akseptert den mer 
grunnleggende (de elementære stadier av) læren om Kristus, skal vi gå videre til det 
fullkomne, og ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro 
på Gud,  
 
Nå, Paulus sier ikke at vi skal forlate Kristi lære, for å kunne fortsette videre til 
fullkommenhet. Fordi apostelen Johannes fortalte oss at hvis vi ikke har Kristi lære, da 
gir vi ikke ekko av Gud, og vi har heller ikke Gud. Så det som apostelen Paulus forteller 
oss her, er at vi ikke bare må ha Kristi lære, men vi må gå videre forbi de 
grunnleggende tingene angående Kristi lære, for å kunne bevege oss inn i 
fullkommenhet, eller full modenhet. Vi er nødt til å gå videre fra prinsippene, som er de 
første grunnleggende læresetninger, denne grunnvollen for å forstå Kristi lære, for å 
komme opp og videre til fullkommenhet. 
 
Jeg har sett veldig mange mennesker stoppe opp ved prinsippene i Kristi lære, som er å 
forstå at det finnes én Gud, og Han hadde en sønn. Men Paulus sier: Ikke stopp der, for 
du må fortsette inn i Kristi lære som går utover de aller første prinsippene, og fullt ut 
komme inn i det som Johannes sa: "Den som gir ekko av sønnen, gir ekko av livet." 
 
Og i 1. Timoteus 4:16, når Paulus forteller oss: "Gi akt på deg selv og på læren, da 
taler han ikke om Bileams lære. Og han taler heller ikke om nikolaittenes lære. Og han 
taler absolutt ikke om Buddhas læren, eller om Mohammed. Og han taler heller ikke om 
baptistlæren, metodistlæren, pinselæren eller den katolske læren. Men Paulus og 
Johannes kalte det for Kristi Lære. De sa begge to: "Kristi Lære". Derfor, Kristus er 
den Læren. 
 
Ja, Han er Læren. Så for å forkynne Budskapets Lære, må du forkynne Kristus. Og 
likevel, brødre, overalt, er blitt utestengt fra de fremstående menighetene i Budskapet, 
av den enkle grunn at de underviser Budskapets Lære, som er åpenbaringen av Jesus 
Kristus slik som broder Branham lærte den. Og han var stadfestet av Gud til å 
undervise det rett.  
 
Og apostelen Paulus sa i 1. Timoteus 4:16 Gi akt på deg selv, og på læren. Bli 
værende i læren. For når du gjør det, skal du frelse både deg selv, og dem som hører 
deg.  
 
Så hvordan skal vi bli værende i Kristi lære? Husk at Johannes fortalte oss hva den 
Læren gjør for oss. Han sa: 2. Johannes 9 Den som blir i Kristi lære, har (gir ekko av) 
både Faderen og Sønnen.  
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Og hva vil dette, å gi et ekko av Faderen og Sønnen, produsere i oss? 12 Den som gir 
ekko av sønnen, gir ekko av Livet. Og den som ikke gir ekko av Guds Sønn, gir 
ikke ekko av Livet.  
 
Så vi kommer tilbake til det som Paulus sa: 1. Timoteus 4:16:16 Gi akt på deg 
selv, og på læren. Bli værende i læren. For når du gjør det, skal du frelse både deg 
selv, og dem som hører deg. 
 
Ja vel, jeg tror vi har dekket dette nå, for vår bror, så la oss gå videre til spørsmål 2. 
 
Spørsmål 2: Kan du hjelpe oss til å forstå mer de tre grunnleggende læresetninger i 
Skriften, som broder Vayle underviste om?  
 
Svar 2: For å forstå hva disse tre grunnleggende læresetninger er, la meg lese fra 
broder Vayles tale.  
 
Lee Vayle, Diverse Taler, Tre grunnleggende læresetninger i Skriften, 5. Det jeg 
skal tale om, er tre grunnleggende læresetninger som jeg har oppdaget i Broder 
Branhams undervisning. Nå, det er mange flere, men dette er de tre som jeg har 
oppdaget, som jeg tror gir oss en klar åndelig kunnskap, en forståelse. Det 
bekrefter Guds Ord for oss og hjelper oss til å stå urokkelig i dette Guds Ord. De 
tre grunnleggende læresetninger. Og de tre læresetninger som jeg taler om, er 
disse:  
1. Alfa- og Omega-prinsippet.  
2. Parallelliteten i Skriften som et prinsipp,  
3. Lære- eller stadfestelsesprinsippet.  
 
Å bruke dette begrepet, parallellitet, i Skriften, er en veldig vanskelig ting å forstå. Og 
broder Vayle fortalte meg at han gjorde ting for vanskelig for folk til å forstå. En gang 
satt vi på sofaen og samtalte sammen, og han sa til meg: Brian, du kan undervise 
dette Budskapet bedre enn jeg kan. Og jeg sa: Nå, broder Lee, du vet at alle 
løgnere går til ildsjøen. Og han smilte og sa: Vel, det jeg mener er at du gjør det 
så enkelt for folket til å forstå, Og jeg kan ikke gjøre det.  
 
Og hør nå, det er ikke noe galt med det han sa. Fordi broder Branham sa: "En lærer 
kan ta Ordet til en dybde som en pastor eller en evangelist aldri kunne gjøre."  
 
Broder Branham viser oss forskjellen mellom embetene i talen, 63-0724 Advarsel, 
Deretter Dom 104. Men, ser dere, i menigheten er det en pastor, og denne pastoren 
er en spesiell person. Han er bygd slik at han kan tåle folkets krangler. Han er en 
byrde-bærer, han er oksen i teamet. Han er en mann som kan sette seg ned når…noen 
har noe imot noen andre, og sette seg ned med de to familiene (og ikke ta noens side) 
og snakke ut om det og bringe det rett tilbake til fred og ro. Skjønner? Han er en pastor, 
han vet hvordan man tar hånd om ting. 
105 Evangelisten er en spesiell mann. Han er en mann som brenner som en ildkule. 
Han løper inn i en by og forkynner budskapet sitt, drar deretter bort derfra til et annet 
sted. Ser dere, han er en spesiell mann. 
106 Læreren er en spesiell mann. Han sitter rolig under Åndens salvelse og er i 
stand til å ta Ord og sette dem sammen ved Den Hellige Ånd, som, pastoren eller 
evangelisten, begge to, de kunne ikke sammenlignes med ham. 
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107 Og så, vi finner ut at apostelen er en spesiell mann. Han er en som setter-ting i-
orden. Han er en mann som er sendt fra Gud for å sette tingene i orden.  
 
57-0901M Hebreerbrevet kapittel 3, 28. Det er noe med hvor du går, hvilken 
menighet du går til, og hva slags lærer som underviser deg. Visste du det? Det har 
en betydning. Derfor bør vi oppsøke det aller beste vi kan finne, slik at vi får det 
beste; ikke fordi det er sosialt og så videre, men den virkelig sanne 
Bibelundervisningen. 
 
61-1231M Du Må Bli Født På Ny 129. Nåvel. Falske lærere vil frembringe falske 
fødsler. Sanne profeter vil bringe Ordet, fødselen av Ordet, Kristus! Falske 
profeter vil frembringe falske fødsler: Fødselen av kirker, fødselen av 
trosbekjennelser, fødselen av trosretninger. Og her står du, pinsevenn-broder: 
Falske følelsesmessige sensasjoner. Og dere forteller en mann at han har fått den 
Hellige Ånd fordi han taler i tunger.  
 
62-0608 Utholdenhet 97. Nå, husk, ikke mannen. Det er et embete i menigheten. Ikke 
den fantastiske mannen som lærer; Det er den fantastiske Hellige Ånd som lærer 
inni den mannen. Ikke den fantastiske mannen med en gave til å skjelne, men den 
fantastiske Hellige Ånd der inne, som bruker den mannen. Skjønner?  
 
E-7 Balm i Gilead 59-0707 7 Nå, det er fem tjenester som Gud satte i Menigheten; det 
er ni åndelige gaver som følger med disse tjenestene, og alle lemmene i Legemet. Den 
første er apostler, som er misjonærer. Ordet "apostel" betyr "en som er utsendt." Ordet 
"misjonær" betyr "en som er utsendt", det samme ordet. Apostler, profeter, lærere, 
pastorer, evangelister, disse tjenestene som Gud setter i Menigheten. De er alle i 
virksomhet, eller skulle være det. Vi kan ikke gå utenom en, og si at det er lærere 
uten å si evangelister. Vi kan ikke si at det er evangelister uten å si at det finnes 
apostler. Vi kan ikke si at det finnes apostler uten å innrømme at det finnes 
profeter. Alle disse er der for fullkommengjøring av Kristi legeme. 
Herren gir meg visjoner. Disse tingene begynte da jeg var liten. Jeg tror ikke at en 
mann kan bli kalt av mennesker, og være en vellykket forkynner. Jeg tror at gaver 
og kall er uten omvendelse, at Gud ved sin forutvitenhet, ordinerte på forhånd sine 
tjenere inn i evangeliet, og gavene inn i Menigheten.  
 
57-0908m Hebreerne, kapittel 5 og 6, 1, 52 Åh, jeg vet det er mange som står fram 
og går ut og sier:  "Åh, jeg trenger ikke gå i menigheten mer. Priset være Gud, 
Den Hellige And har kommet, Han er læreren." Når du får den tanken, da tar du 
ganske enkelt feil. For hvorfor satte Den Hellige Ånd lærere i menigheten, hvis 
Han skulle være læreren? Skjønner? Det er først apostler, profeter, lærere, 
evangelister og pastorer. Den Hellige Ånd satte lærere i menigheten slik at Han 
kunne lære gjennom den læreren. Og hvis det ikke er ifølge Ordet, at Gud ikke 
stadfester det, da er det ikke den rette slags undervisning. Det må samsvare med hele 
Bibelen, og være like så levende i dag som Det var da. Det er den ekte tingen, 
manifestert.  
 
54-0103E Spørsmål Og Svar COD 20. Noen sa for ikke lenge siden: "Nå, broder 
Branham, vi trenger ingen til å lære oss. Når den Hellige Ånd kommer, trenger vi ingen 
til å lære." Sa: "Bibelen sier at du ikke trenger å bli lært." Jeg sa: "Hvorfor satte da den 
samme Hellige Ånd lærere inn i menigheten?" Ser dere? Han satte menigheten i rett 
skikk. Han gjorde det. Vi må ha lærere. Det stemmer. Men du skulle ikke ha noen... Du 
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trenger ikke at en lærer deg, og sier: "Du skal ikke begå hor. Du skal ikke banne, og 
stjele ..." Det vet du allerede. Din samvittighet i den Hellige Ånd forteller deg at det er 
galt å gjøre det. Men nå, når det gjelder undervisning i Skriftene, da kreves det en 
som er salvet av den Hellige Ånd. Det stemmer. Og Gud har satt menigheten i rett 
skikk gjennom apostler og profeter, og gaver til helbredelse og mirakler, og så 
videre. Han satte menigheten i rett skikk, og Han satte lærere og så videre, inn 
der for å veilede og lede Sin menighet. Og denne formiddagen, som vi sa, Jesus er 
over jorden ettersom Hans legeme... Og akkurat idet Hans legeme beveger seg, det er 
akkurat som en skygge som reflekterer til jorden. Det vil bevege seg sammen med det.  
 
54-0515 Spørsmål og Svar, Dyrets Bilde 341. Du sier: "Vel, ære være Gud, Bibelen 
sa at når Den Hellige Ånd kommer, da trenger du ingen lærer. Han selv er læreren." Åh, 
broder, hvordan kan du være så lite moden til å lese Skriften ... Hvorfor satte Den 
Hellige Ånd lærere inn i menigheten, da? 
342 Sier: "Jeg trenger ikke å ha noen til å lære meg. Den Hellige Ånd lærer meg. ” 
Den gjør det, gjennom en lærer. Han satte lærere inn i menigheten. 
343 Han sa: "Er vel alle lærere, er vel alle apostler, har vel alle gaver til å helbrede?" 
Den Hellige Ånd satte disse tingene inn i menigheten, og Han virker i dem alle. Og 
hver og en av dem opererer i rett orden.  
 
57-0908M Hebreerne Kapittel 5 og 6, 51. Paulus taler til denne gruppen hebreere... 
Likevel er det lærde han taler til nå, lærde, høyt utdannede. Vi ser det om en liten stund, 
meget lærd. Men det dype, åndelige Mysteriet, Det er menigheten fremdeles blindet for. 
Han sa: "Når du burde ha lært andre, er du fremdeles et spedbarn."  
52 Åh, jeg vet det er mange som står fram og går ut og sier:  "Åh, jeg trenger ikke gå i 
menigheten mer. Priset være Gud, Den Hellige And har kommet, Han er læreren." 
Når du får den tanken, tar du ganske enkelt feil. For hvorfor satte Den Hellige Ånd 
lærere i menigheten, hvis Han skulle være læreren? Skjønner? Det er først 
apostler, profeter, lærere, evangelister og pastorer. Den Hellige Ånd satte lærere i 
menigheten slik at Han kunne lære gjennom den læreren. Og hvis det ikke er 
ifølge Ordet, at Gud ikke stadfester det, da er det ikke den rette slags 
undervisning. Det må samsvare med hele Bibelen, og være like så levende i dag 
som Det var da. Det er den virkelig ekte tingen, manifestert.  
 
58-0928M Dåpen i Den Hellige Ånd 180. Vi takker Gud for den Hellige Ånd Som er vår 
lærer, og Han går ikke bare ut og får en liten gammel mytisk idé, og tar den opp her og 
sier: "Å, halleluja, her er den rette tingen, skrev det rett her. Halleluja." Den Hellige Ånd 
går tilbake og bringer det rett ned gjennom Skriften, plasserer henne rett ned, rett 
videre gjennom Skriften. Skjønner? Det er da du har fått sannheten. Det er helt 
riktig. For bud må være på bud på bud, og linje på linje på linje. Det var slik 
Bibelen sa at det skulle bli gjort. 
 
56-0426 Jesus Kristus, Den Samme 49. Men Den Hellige Ånd er her og arbeider 
gjennom sine helliggjorte kar. Og hva har Gud satt i menigheten? Først apostler, 
deretter profeter, deretter lærere, deretter evangelister, deretter pastorer (Er det 
riktig?), til de helliges fullkommengjøring. Gud har gjort det. Det er ikke 
forkynneren som forkynner; det er Gud som forkynner gjennom ham. Det er ikke 
profeten som ser visjonen; det er Gud som taler gjennom ham. "Jeg gjør 
ingenting uten at Faderen først viser meg hva jeg skal gjøre." 
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56-0801 Guds Pil Til Utfrielse 25. Jeg ønsker å fortelle dere: En Gud-sendt, Hellig 
Ånd født forkynner vil ikke inngå kompromisser med noen forsamling.  
 
61-0219 Dronningen Av Saba 82. Og nå, Hans Hellige Ånd er her, den Ånden var på 
Kristus, som er Gud, i menneskelig kjød, ditt kjød, mitt kjød, idet Blodet renser oss. Han 
forkynner evangeliet gjennom predikanten, profeterer gjennom profeten, og 
åpenbarer hjerters hemmeligheter, taler gjennom tunger, tolker tunger og setter alle ting 
i orden. Tror du det? Ja vel.  
 
Lee Vayle Diverse Taler, Tre grunnleggende prinsipper i Skriften 46 Nå, dette 
sammenfaller helt perfekt med Matteus 25:1-13. Og du kjenner historien der, de 
sovende jomfruene. Og du vil legge merke til at den ene gikk absolutt inn, og de andre 
ble tatt ut, inn i den store trengselen.  
 
Åpenbaringen 22:10, når seglene åpnes, de rettferdige er rettferdige, de urene er 
urene. Bare de som er rettferdige, går til Livets Tre, og resten blir kalt hunder, 
utenfor byen. Så du kan se her, broder / søster, parallelliteten i Skriften. Det finnes 
ikke noe sted hvor Gud ikke både velsigner og forbanner, på samme tid. Så når 
du leser Bibelen din, og ser en forbannelse, se også etter velsignelsen. Og når du 
ser en forbannelse, da er den ikke din. Nei, ikke din, det er til en annen. Skjønner? 
Og når du ser en velsignelse, da gjør du krav på den. 
 
Lee Vayle Diverse Taler, Tre grunnleggende prinsipper i Skriften 36 Han kommer 
ned og renvasker Bruden ved vannbadet i Ordet. Nå, jeg kunne fortsette videre med 
Alpha og Omega, men se, vår tid renner ut raskt. Nummer 2. Se på parallelliteten i 
Skriften. Det er to slektsgrener som alltid går parallelt med hverandre og som 
aldri kan bli forenet, fortsetter rett inn i evigheten. La oss se på noen av dem. Det er 
over her i 5. Mosebok 27. Burde ha innkalt til dette møtet klokken 9 denne morgenen. 
Hater å mumle i skjegget mitt her oppe, men det er sannheten. Jeg kommer til å bli 
nervøs for å gå tom for tid. Jeg liker ikke å bli nervøs. Greit. La oss lese litt her.  
5. Mosebok 27 og vers 11. Dette er forbannelsen og velsignelsen på fjellet Ebal og 
fjellet Garisim.  
11 Samme dag bød Moses folket og sa:  
12 Når dere er kommet over Jordan, skal disse stå på fjellet Garisim og velsigne folket: 
Simeon og Levi og Juda og Issakar og Josef og Benjamin. 
13 Og disse skal stå på fjellet Ebal og lyse forbannelsen: Ruben og Gad og Aser og 
Sebulon og Dan og Naftali. 
14 Levittene skal ta til orde og si med høy røst til hver mann i Israel:  
15 Forbannet være den mann som lager et utskåret eller et støpt bilde. Forbannet være 
denne mannen, forbanne denne mannen, 
16 Forbannelse, 17 Forbannelse, 18 Forbannelse, 19 Forbannelse, 20 Forbannelse, 21, 
(22), (23), (24), (25), (26), Forbannelse, forbannelse, forbannelse.  
 
Les også 5. Mosebok 28 , og du vil se at velsignelsene er for dem som lytter til Herrens 
røst, og forbannelsen er for dem som ikke vil lytte til Herrens røst.  
 
1 Og det skal skje: Dersom du nå hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel 
på å holde alle hans bud, som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve deg høyt 
over alle folkene på jorden. 
2 Og alle disse velsignelser skal komme over deg og nå deg, så sant du hører på 
Herrens, din Guds røst:  
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3 Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken! 
4 Velsignet være ditt livs frukt og frukten av din jord og frukten av ditt fe, det som faller 
av ditt storfe, og det som  faller av ditt småfe! 
5 Velsignet være din kurv og ditt deigtrau! 
6 Velsignet være du i din inngang, og velsignet være du i din utgang! 
 
Legg merke til at dette er det samme språket som apostelen Paulus brukte i 1. 
Timoteus 4:16 Gi akt på deg selv og på læren. Bli værende i læren. For når du gjør 
det, skal du frelse både deg selv, og dem som hører deg. ortsett i dem: for ved å 
gjøre dette skal du både redde deg selv, og dem som hører deg. 
 
Men nå, hvis vi går til 5. Mosebok 28:15 og leser til slutten av kapitlet, da ser vi 
parallelliteten i dette å lytte, og ikke å lytte til Herrens røst, din Gud og adlyde alle hans 
bud. Da vil forbannelsene komme over deg og overta deg.  
 
15 Men dersom du ikke hører på Herrens, din Guds røst, og ikke akter vel på å holde 
alle hans bud og hans lover, som jeg gir deg i dag, da skal alle disse forbannelser 
komme over deg og nå deg:  
16 Forbannet være du i byen, og forbannet være du på marken! 
17 Forbannet være din kurv og ditt deigtrau! 
18 Forbannet være ditt livs frukt og din jords frukt, det som faller av ditt storfe, og det 
som fødes av ditt småfe! 
19 Forbannet være du i din inngang, og forbannet være du i din utgang! 
20 Herren skal sende forbannelse, forvirring og trussel mot deg i alt det du rekker din 
hånd ut til og tar deg fore, inntil du blir ødelagt og går i hast til grunne for dine onde 
gjerningers skyld, fordi du forlot meg. 
21 Herren skal la pest henge fast ved deg til han har utryddet deg av det land du 
kommer inn i og skal ta i eie. 
22 Herren skal slå deg med tæring og feber, med betennelse og verk, med tørke og 
kornbrann og rust, og de skal forfølge deg til du går til grunne.  
 
Nå, forbannelsene løper hele veien ut til slutten av kapitlet, til vers 68. Og her ser vi 
parallelliteten i Skriften. Det kommer an på hvordan vi lytter, eller ikke lytter, til Herrens 
røst, og hvordan vi reagerer på Hans røst. For å forenkle det, så kaller jeg det tvillinger. 
Og Broder Vayle lærte meg at hvis du aldri vil feile i en preken, da må du treffe med 
disse tre prinsippene i hver preken, som peker folket til at Alfa blir repetert i Omega, 
som viser prinsippet om tvillinger (som er parallelliteten i Skriften, velsignelser og 
forbannelse) og for det tredje, å peke folket mot det faktum at vår profet var stadfestet. 
Og hvis du kan huske på og frembringe hvert av disse prinsippene i alle taler som du 
forkynner, da vil du aldri gå feil. Ordet parallellitet, i Skriften, er et vanskelig ord å bruke, 
så for å holde det enkelt, bare tenk på det som noe som gjelder tvillinger, og velsignelse 
og forbannelse.  
 

1. Alpha og Omega, 2. Tvillinger og 3. Stadfestelse.  
Kjenn til disse tre tingene, hva de er, og knytt dem inn i hver og en av dine taler.  

 
La meg gi deg et eksempel på parallellitet i Skriften.  
 
2. Tessalonikerbrev 1:3 Vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, Han som er 
verdig vår takk, fordi deres tro vokser kraftig, og kjærligheten hos hver enkelt av 
dere blir rikere, flyter over til de andre. 
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4 Derfor roser vi oss av dere i Guds menigheter, over deres tålmodighet og tro i alle 
deres forfølgelser og trengsler, som dere holder ut i. 
5 Dette er et bevis på Guds rettferdige dom, at dere kan bli funnet verdige til Guds 
kongerike, som dere også lider for,  
Se nå hvordan Paulus viser parallellen til den andre grenen. Han har forkynt de helliges 
rettferdighet og deres velsignelse, at de har fått Guds fokus og Guds oppmerksomhet. 
Men nå viser han den andre siden, disse som er forbannet.  
 
6 så sant det er rettferdig at Gud gjengjelder dem som plager dere med trengsel.  
 
Så går han tilbake til velsignelsene i vers 7 Og til dere som er plaget, gir Han hvile 
sammen med oss, i Herren Jesu åpenbaring fra himmelen sammen med Sine 
mektige engler. Det er ditt løfte om å være i Hans nærvær når han kommer med sine 
engler. Dette er de som har Herrens velsignelse. Men så vender han tilbake til de 
forbannede, de som er i den parallelle gruppen.  
 
8 I en flammende ild gir Han straff over dem som ikke kjenner Gud, og over dem 
som ikke var lydig mot vår Herre Jesu Kristi evangelium.  
9 De skal bli straffet med undergang, evig borte fra Herrens åsyn, og borte fra 
Hans krafts herlighet, 
 
Vel, apostelen Paulus vender tilbake til Herrens velsignede i vers 10.  
 
10 når Han kommer for å bli herliggjort i Sine hellige, (endoxazoe, doxa skal 
manifestere seg i vår zoe, eller vårt liv) og bli hyllet i alle dem som tror, fordi vårt 
vitnesbyrd til dere ble trodd i den dagen. 
11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud vil akte dere verdige til dette 
kallet, og at Han vil fylle dere med all velvilje til godhet og troens gjerning, i kraft, 
12 for at vår Herre Jesu Kristi navn må bli herliggjort i dere, og dere i Ham, etter 
nåden fra Gud, både vår og Herren Jesu Kristi Gud.  
 
Så du ser at dette gå frem og tilbake, velsignelse og forbannelse, velsignelse og 
forbannelse, hele veien gjennom hans brev.  
 
Lee Vayle Diverse Taler, Guds Høyre og Venstre Hånd 60. Skjønner? Og samtidig: 
2. Tessalonikerbrev 1:8 I en flammende ild gir Han straff over dem som ikke 
kjenner Gud... " De avviser Efeserne 1:17. Kom igjen nå. De fornekter Ham, ifølge 
Paulus. Skjønner? 9 De skal bli straffet med undergang, evig borte fra Herrens nærvær, 
(Han snakker om Nærværet nå. Og den Hvite Tronen er allerede begynt. Vi er foran 
den. De er allerede dømt, slik at det verken er rot eller gren igjen. Det er over. Akkurat 
her i denne tiden er det over. Høyre hånd, venstre hånd.) Og jeg forkynner på denne 
måten for å få deg ut av din frykt, for å forstå parallelliteten i Skriften, velsignelse og 
forbannelse. Høyre og venstre hånd. Når han kommer, det er den samme Gud 
som gjør en ting mot en, og en annen ting til en annen, i henhold til opprinnelse 
og Guds rettferdige dommer. Dommeren--- venstre hånd og høyre hånd. Absolutt. 
Over her i Lukas 17:26-30. 
 
Så la oss bare lese det selv. Lukas 17:26 Slik det var i Noahs dager, slik skal det også 
være i Menneskesønnens dager:  
27 De spiste, de drakk, de tok til ekte, og de ble gitt til ekte, helt til den dagen da Noah 
gikk inn i arken og vannflommen kom og ødela dem alle.  
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28 På samme måten var det også i Lots dager: De spiste, de drakk, de kjøpte, de 
solgte, de plantet, de bygde.  
29 Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og 
ødela dem alle.  
 
Vi kunne gå gjennom mange av disse parallellitetene i Skriften, men bare tenk på det 
som tvillinger, Esau og Jakob, Kain og Abel, Judas og Jesus, rettferdighet og 
urettferdighet, godt og ondt, velsignelse og forbannelse. Broder Branham forenklet 
det mye mer enn Broder Vayle, han kalte det: De to lover.  
 
65-1128M Guds Eneste Tilveiebrakte Sted For Tilbedelse 76. Nå, ordet 
Deuteronomy, selve ordet betyr “De to lover,” ordet Deuteronomy. [Deuteronomy er 
det engelske navnet på 5. Mosebok] Og Gud har to lover. De to lovene: den ene er 
ulydighet mot Ordet, og dø; og den andre er lydighet mot Ordet, og leve. Det er de 
to lovene, og Deuteronomy betyr “De to lover”. De er begge to absolutt blitt fremvist 
for oss i Skriften. Den ene er døden, den andre er Livet; Livet og døden. Gud virker 
bare i Liv, satan bare i død. Og disse ble fremvist for verden offentlig, åpent for alles 
øyne, og det er ingen unnskyldning for oss. Den ene ble, fremvist på Sinai-fjellet da 
loven ble gitt, som dømte hele menneskeslekten til døden; den andre ble gitt på 
Golgata-fjellet, som førte hele menneskeslekten til Livet, da straffen ble betalt i Jesus 
Kristus. De to lovene i 5. Mosebok ble oppfylt i disse to store hendelsene. 
 
65-0425 Guds Tilveiebrakte Sted For Tilbedelse 24. "Deuteronomy" er et gresk ord 
som betyr "De to lover", ordet "Deuteronomy"... Og Gud har to lover. Og en av dem 
er dødens lov: Det å være ulydig mot Hans Ord. Det finner vi når Eva ikke adlød 
Hans Ord. Det brakte død. Det er en av Hans lover: "Den dagen du eter av det, den 
dagen dør du. "Og så har Han en annen lov, som er livets lov til lydighet, hvis du 
ikke gjør dette og dette... Hvis du holder Hans Ord, skal du leve. Dette koker ned til 
to ting, slik jeg tenker om det: Det er enten å holde Hans Ord eller å være ulydig 
mot Hans Ord. En av disse lovene ble gitt på Sinai-fjellet. Det er dødens lov. Den 
andre loven ble gitt på Golgata, hvor Livets lov ble gitt gjennom Kristus Jesus.  
 
65-0220 Guds Utvalgte Sted For Tilbedelse 21. Nå, vi tok denne teksten ut fra 
Deuteronomy (5. Mosebok). Det er et gresk ord, som har en sammensatt betydning, og 
det betyr "De to lover". Det greske ordet "Deuteronomy" betyr "to forskjellige lover." 
Og det er akkurat det som Gud har: To forskjellige lover. Og en av dem er en 
dødens lov, og den andre er en livets lov. Gud har to lover. Å følge Ham, å tjene 
Ham og å tilbe Ham, det er Liv. Å forkaste det, er død. Dette er de to lover i Gud. 
Nå, en av disse lovene ble laget – ble gjort kjent for verden på Sinai-fjellet. Gud ga 
loven til Moses og Israel. Ikke det at loven kan hjelpe dem, men loven bare påpekte for 
dem at de var syndere. Inntil da visste de ikke hva synd var, før de hadde en lov.  
Det kan ikke være en lov uten en straff. En lov er ikke en lov uten en straff. Så 
derfor, en overtredelse av loven er synd, og syndens lønn er døden. Så derfor, frem 
til Gud laget en lov til dem, var det ingen overtredelse tilregnet dem. Hvis det ikke er 
noen lov her som sier at: Du kan ikke kjøre mer enn tjue miles i timen, da kan du ikke 
kjøre mer enn tjue miles i timen. Men når det finnes en lov som sier at du ikke kan gjøre 
det, da har vi en lov, og det ligger en straff bak den.  
 
65-0220 Guds Utvalgte Sted For Tilbedelse P:15 Nå, død, dødens lov var budene 
som ble gitt på Sinai-fjellet, og som fortalte mennesket at han var en synder. Og ved å 
overtre Guds lov, da døde han. Men det er ingen frelse i loven. Den var bare en 
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politimann som kunne sette deg i fengsel; den hadde ikke noenting å bruke til å få 
deg ut igjen. Men så ga Han en annen lov. Det skjedde på Golgata, hvor synd ble 
tilregnet i Jesus Kristus. Og der ble straffen betalt, og ikke med, men uten lov. Ved 
nåde blir du frelst, ved Guds nåde, gjennom en forutbestemmelse, ved Guds 
forutvitenhet om ditt vesen. Vi ser disse to lovene, Deuteronomy, som taler om de 
to lover. Det var to lover; den ene var dødens lov og den andre, Livets lov. 
 
Spørsmål 3: Hvordan engelen kom til meg 55-0117 P:56 Og Han pekte den ut. Gud, 
som er min Dommer, vet det. Han pekte ut kreft. Han sa: Hvis du får folket til å tro deg, 
og er oppriktig når du ber, da skal ingenting stå imot dine bønner, ikke engang kreft. 
Forstår dere, Hvis du får folket til å tro deg.  
 
Hva betyr det? Er frelse avhengig av vår tjeneste, ettersom frelse, ifølge Bibelen, 
avhenger av Gud? 
 
Svar nr 3) Nei, frelsen avhenger av utvelgelse, og det alene. Og Gud er den Ene Som 
gjør den utvelgelsen, det å utvelge. Og Gud sørger for at Han sender en tjeneste til 
disse som Han har forutbestemt til å høre det. En som vil være trofast til å undervise 
Hans sannhet for sin tid. En som Han sender dit hvor det er en forutbestemt sæd til å 
motta det Ordet.  
 
For Jesus sa: Johannes 6:44 Ingen kan komme til Meg uten at Faderen, som har sendt 
Meg, drar ham. Og Jeg skal reise ham opp på den siste dag. 
 
Efeserne 2:8 Denne nåden er nemlig å frelse gjennom troen. Og dette er ikke av dere 
selv, det er Guds gave,  
 
I dette sitatet sa engelen til broder Branham: "Hvis du får folket til å tro deg" 
 
Tro handler om overbevisning, og husk alltid på at helbredelse er basert på din tro. 
Hvis du ikke tror, da kan du ikke motta det som du ikke tror. Jakob skrev:  
Jakobs brev 1:2 Mine brødre, regn alt bare som glede når dere blir utsatt for 
forskjellige prøvelser,  
3 for dere vet at når troens ekthet blir prøvet, virker det tålmodighet. 
4 Men tålmodigheten må vise seg i moden gjerning, for at dere selv kan være modne og 
helstøpte og ikke mangle noen ting. 
5 Men hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, Han som gir alle, rikelig 
og uten anklage, og den skal bli gitt ham. 
6 Men han må be i tro, uten å tvile, for den som tviler, er lik en bølge på havet, som 
blir drevet og kastet av vinden.  
7 For det mennesket må ikke tro at han skal få noe fra Herren;  
8 han er jo en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.  
 
Derfor, en tvesinnet mann er ikke bare ustø, men han vil heller ikke motta noe fra Gud, 
fordi han har i virkeligheten ikke engang bestemt seg for hva han ønsker.  
 
65-1126 Gjerninger Er Tro, Uttrykt 325. Men, se, broder, se, disse menneskene har 
fått bønnekort, men det betyr ikke at de kommer til å bli helbredet. Det er mennesker 
som sitter der ute i forsamlingen, kanskje, det betyr ikke at de kommer til å bli helbredet. 
Det betyr ikke at de vil bli, eller vil ikke bli helbredet. Det hele avhenger av deres tro 
på Gud. Hvor mange vet at det er sant? Det er det hele, kun deres tro til Gud. Vel, 
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nå, hvor mange vet at dette er sant? Uansett hvor religiøs du er, hvor god eller hvor 
dårlig du er, med mindre Guds nåde sender det inn i ditt hjerte, vil du aldri bli 
frisk.  
 
64-0409 Identifikasjonen Av Kristus I Alle Tidsaldre 27. Nå, men det er mange, 
mange som blir helbredet ute i forsamlingen, mange flere enn de som blir helbredet når 
dere står her på plattformen. Det er din tro som helbreder. Det er ikke vår bønn. Vår 
bønn vil hjelpe, det er det ingen tvil om. Vi kommer sammen, alle, og ber for deg, 
det vil hjelpe.  
 
63-0714M Hvorfor Rope? Tal! 167. Moses så dette ved en visjon. Og Farao sa at, 
“Dette er stort.” Gud sa: “Det er en vederstyggelighet.” Så Moses valgte det som Gud 
sa.  
168 Nå, legg merke til, troen ser på det som Gud vil at du skal se. Skjønner? Troen 
ser det som Gud ser. 
169 Og resonnering og sanser ser hva verden vil at du skal se. Legg merke til 
resonnering, “Vel, det er bare menneskelig fornuft. Det er bare fornuftig at dette … Vel 
er ikke dette like så bra?” Skjønner? Det er nøyaktig slik når du bruker de sansene som 
er i motsetning til Ordet, ser du, da er det dette som verden vil at du skal se. 
170 Men troen ser ikke på det. Troen ser på hva Gud sa. Skjønner? Du river ned 
tankebygninger. 
171 Fornuft, en resonnerings-sans ser hva verden vil at du skal se, store 
denominasjoner. Vel, er du en kristen? “Åh, jeg er presbyterianer, metodist, lutheraner, 
og pinsevenn, den slags. Jeg er dette, det eller det der.” Ser du, det er sanser. “Jeg 
tilhører den største kirken, ser du. Åh, jeg er katolikk. Jeg er dette, det.” Ser du, du sier 
det. 
 
Spørsmål 4: 55-0117 Hvordan Engelen Kom Til Meg 280. Du sier: Hva tror du Det er 
da, broder Branham? 
281 Jeg tror at Det er den samme Ildstøtten som ledet Israels barn fra Egypt til 
Palestina. Jeg tror Det er den samme Lysets Engel som kom inn i—inn i fengselet og 
kom inn til Hellige Peter og rørte ved ham, Og Han gikk foran og åpnet døren og tok 
ham ut til lyset. Og jeg tror at Det er Jesus Kristus, den samme, i går, i dag og for evig. 
Amen! Han er den samme Jesus i dag som han var i går. Han vil for alltid være den 
samme Jesus. 
282 Og mens jeg taler om Det, det samme Lyset som er på det bildet, er ikke mer enn 
to fot fra der jeg står rett nå. Det stemmer. Jeg kan ikke se Det med mine øyne, men 
jeg vet at Det står her. Jeg vet at Det gjør en bosettelse inn i meg rett nå. Å! Om du 
bare kunne kjenne forskjellen når den Allmektige Guds kraft griper tak, og hvordan ting 
ser annerledes ut! 
 
Så spørsmålet er: Når Ildstøtten gjør en bosettelse inn i profeten, er det det vi har kalt 
Guds Nærvær?  
 
Svar 4) Nei, nærværet er at Gud selv har kommet ned. Husk at det har ingenting med 
karet å gjøre.  
 
Husk alltid på dette, og glem aldri hva broder Branham fortalte oss i: 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 
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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 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 mates fra det ufeilbarlige 
Ordlegemet av Menneskesønnen. 
270 Hvis du ikke har matet deg fullt ut på hvert Ord, for å gi deg styrke til å fly over alle 
disse denominasjoner og ting av verden, vil du på dette tidspunkt gjøre det, mens vi 
ber?  
 
Spørsmål 5: 64-0823M Spørsmål og Svar COD 58. Nå, det første som skjer når vi 
blir oppreist … De som lever, vil fortsatt vente litt … Oppstandelsen vil starte 
først, oppstandelsen til de som sover. Det vil være en tid for oppvekking, og de som 
sover i støvet nå, ... vil først bli vekket, og de vil… disse dødelige kroppene vil bli ikledd 
udødlighet i Herrens nåde i bortrykkelsen. Og så skal vi alle komme sammen. Og når 
de begynner å komme sammen, da skal også vi som lever og er igjen, bli forandret. 
Disse dødelige kroppene vil ikke se døden, men plutselig vil det komme som et 
sveip som går over oss, og du er blitt forandret. Du er vendt tilbake slik som 
Abraham ble, fra en gammel mann til en ung mann, fra en gammel kvinne til en ung 
kvinne. Det er en plutselig forvandling ? Og etter hvert vil du reise som i en tanke, og 
du kan se dem som allerede er oppstått. Åh, for en tid! Så samles vi sammen med 
dem, og blir tatt opp med dem for å møte Herren i luften.  
 
a) Ifølge dette sitatet, det komme som et sveip som går over oss, først, og så, du 
kan se dem som allerede er oppstått, vil dette bety at det skjer en forvandling i 
kroppen, som vil tillate oss å se de oppstandne hellige?  
 
b) Hvis det er slik, hva synes du om hva han sier i følgende sitater : 
 
64-0726M Gjenkjenn Din Tid Og Dens Budskap 234. Åh, vil ikke det bli litt av en tid! 
En dag er du ute og går, og her dukker noen opp. “Hvem er det? Mor!” Amen! “Det er 
ikke lenge til nå.” Bare på et øyeblikk, vil du bli forvandlet. Og vi vil møte dem, og 
deretter bli tatt opp sammen med dem for å møte Herren i luften. Åh, i ett nu, på et 
øyeblikk. Si meg: “Her er broder Seward, den gamle broderen som pleide å gå på møte 
her! Vel, her er broder DeArk. Her er broder Den-…Vel, se her, de omgir meg på alle 
kanter! Hva skjer? Her om bare noen få minutter…Jeg vet at de har vist seg for meg. 
Det er ikke lenge igjen nå. Jeg kommer til å bli forvandlet nå, kun på et øyeblikk, 
kun på et øyeblikk.” Åh, ja! Og den Evige morgen frembryter lys og vakker. Alle de 
mystiske skyene… 
 
64-0719E Å Gå Utenfor Leiren 21. Alle kjenner broder Bill Dauch som sitter her i 
hjørnet.  
22. Og, åh, hvor takknemlige vi er for alle Guds mektige velsignelser! Må det fortsette å 
være med oss inntil den siste basunen blåser og, dere vet, “Vi blir rykket opp sammen 
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for å møte Herren i luften.” Tenk på det! Folk som er forsvunnet, de kan ikke se deg 
noe mer, men du kommer sammen med resten av gruppen. “De som lever og blir 
tilbake til Herrens Komme, skal ikke forhindre eller hindre,” er ordet, “de som er sovnet 
inn,” ikke døde. Nei, kristne dør ikke. De tar bare en liten hvil, ser dere. Det er alt. Åh, 
du store! “Og Guds trompet skal lyde; og de døde i Kristus skal først oppstå... vise seg 
for mange. Og med ett, du står tilfeldigvis og kikker og, vel, der er en broder og du 
vet det ikke er lenge til. I løpet av en liten stund, “Vil vi bli forvandlet, på et 
øyeblikk, på et blunk. Og sammen med dem, være savnet på jorden, rykket opp 
for å møte Herren i luften.”  
 
Svar nei 5) Ja vel, så spørsmålet er: Når vi ser på forskjellen mellom de to sitatene, da 
ser det ut som, i det første, at vi får vår forvandling før vi ser de hellige, og i det neste 
ser vi først de hellige, og deretter får vi vår forvandling. Vel, la meg kaste inn en tredje: 
Vi får vår forvandling i det lille rommet inne i Teltet. 
 
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. Vel, 
jeg lurte på hva som hadde skjedd der inne.  
 
Så hvilket av disse er rett? Før vi ser de oppstandne hellige? Etter at vi har sett 
de oppstandne hellige? Eller når vi kommer gjennom det lille rommet inne i 
teltet?  
 
Jeg vet ikke, mine brødre, men alt sammen vil skje under oppstandelsens røst. For meg 
er det ikke så mye et spørsmål om hvordan, men om når tid. Og jeg vet at vi er omtrent i 
den tiden når forvandlingen skal skje. Så sett dere tilbake og nyt turen, Gud beveger 
seg, og vi beveger oss sammen med Ham. Hvis jeg hadde svaret på hva som skjer i 
fremtiden, ville jeg være en profet som Gud åpenbarte det for, og det er jeg ikke. Jeg 
kan bare si det som Han allerede har fortalt oss. Så la meg bare si at hvis vi har badet 
oss i Hans strålende åpenbarte Ord under Ropet, da vil vi også ta del i denne strålende 
åpenbaringen av Hans Ord under Røsten.  
 
Dere brødre er et svært privilegert folk som er i stand til å se hva Gud ser, og å si det 
som Gud sier. Så verdsett det og hold det nær til ditt hjerte. 
 
63-0714M Hvorfor Rope? Tal! 160. Det er derfor vi synger den sangen, “Jeg vil ta 
veien med Herrens foraktede få.” Skjønner? Åh, du! 
161 For, ser du, troen ser hva Gud vil skal bli gjort. Åh, jeg håper dette går inn. 
Troen ser ikke på nåtiden. Troen ser ikke dette her. Troen ser på hva Gud vil, og 
den virker i samsvar med det. Det er det troen gjør. Den ser hva Gud ønsker, og 
hva Gud ønsker å få gjort, og troen opererer gjennom det. 
162 Troen er et langdistanse-syn. Den senker ikke sitt syn. Den sikter mot målet. 
Amen! En hvilken som helst skytter vet det. Skjønner? At, den er langdistanse. Den 
er—den er et teleskop. Den er en kikkert, slik at du ikke ser rundt her. Du bruker ikke 
kikkerter for å se hva slags tid det er, ser du, du bruker ikke det. Men du bruker kikkerter 
for å se langt bort. 
163 Og troen gjør det. Troen plukker opp Guds kikkerter, begge to, begge sider, 
Det Nye og Det Gamle Testamente, og ser ethvert løfte som Han ga. Og troen ser 
det der ute, og troen velger det uansett hva nåtiden sier her. Han ser på enden. 
Han senker ikke blikket for å se denne veien. Han ser videre utover. Han holder 
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trådkorset nøyaktig sentrert på Ordet. Det er det troen gjør. Det er denne troen som 
er i et menneske, som gjør disse tingene. 
 
La oss be... 


