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Denne formiddagen ønsker jeg å tale om Bortrykkende Tro, og 
vise at Bortrykkende Tro er høydepunktet av vår fullkomne 
tro som kommer ved en fullkommen tillit til en fullkommen Gud 
gjennom Hans fullkomne Ord. 
 
La oss nå ta for vår tekst i kveld, 1. Tessalonikerbrev 4:16 For 
Herren Selv skal med et rop, (og vi vet at Ropet er Budskapet. 
Og det er et fullkomment Ord, fordi Gud stadfestet det til å være 
fullkomment. Og vi vet at mens hans nærvær fortsatt er her at 
han også kom) med en overengels røst, (Og vi vet ifølge Guds 
stadfestede profet at "Røsten er oppstandelsen", og at Hans 
nærvær vil lede oss fra Budskapet til oppstandelsen, og 
deretter, som apostelen Paulus sier,) og med Guds basun stige 
ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først.  
 
17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket samtidig opp 
i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal 
vi alltid være med Herren. 
18 Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord. 
 
Nå, Alt dette om Bortrykkelsen, som apostelen Paulus taler om 
her, du finner ikke ett ord om at vi har noe med noen av disse 
hendelsene å gjøre. Du har rett og slett ingenting med det. Det 
handler alt sammen om hva Gud er her for å gjøre. Men det er 
så mange som tenker at en Bortrykkende Tro er noe som 
bruden enten vil skape i seg selv, eller på en eller annen 
måte så vil hun samle opp denne troen for seg selv. 
 
Men jeg ser ingen Skriftsteder for den tolkningen. Bibelen sier 
ganske enkelt "For Herren selv skal ..." Og vi taler i kveld om 
Bortrykkende Tro. 
 
  



Vel, broder Branham i sin preken: 65-0718E Åndelig Mat I Rett 
Tid, 3. Men dette kveldsmøtet skal vi innvie til bønn for de syke.  
4. Og jeg ønsker at dere skal bli bygget opp nå i disse Hellige 
Guds Orakler, (Hva er Guds hellige orakler? Det er Guds Ord. 
Og så fortsetter han,) i Troen, Troen, Og hva er Troen, utenom 
Guds Sønns tro. Å ha den samme troen som han hadde for sin 
egen oppstandelse. Troen i denne tid. Det kommer til å være 
behov for mer tro enn det noen gang har vært i noen 
tidsalder, for dette må være bortrykkende tro, til å bli tatt 
opp. Og i kveld så ønsker vi at dere tror alt det dere har 
sett, hørt, Ordet som dere har hørt blitt forkynt, alle tegn og 
undre som dere har sett blitt gjort. Vi ønsker at dere skal 
samle alt dette sammen i deres hjerter, og vurdere det, om 
det er Gud eller ikke. 
 
Så jeg stiller deg spørsmålet: "Hvor mye av det som du så, og 
av det som du hørte, var det du selv som produserte? " 
Ingen ting, ikke sant? Du er bare pålagt å tro det som du har 
hørt bli forkynt, og å tro det som du har sett med dine egne 
øyne. Og hva var det du så og hørte? Du så og hørte hva Gud 
gjorde gjennom et kar. Karet gjorde ikke disse tingene, Gud 
gjorde det alt sammen. Karet kom ikke ned med et rop, Gud 
kom ned med det ropet.  
 
65-0725M De Salvede I Endetiden 269. Nå, jeg ønsker at dere 
skal vite at dette er pålitelig, og dere som lytter på dette 
lydbåndet. Dere kan ha tenkt i dag at jeg prøvde å fortelle 
dette om meg selv, at jeg brakte dette Budskapet. Jeg har 
ikke noe mer å gjøre med Det enn noen ting, ikke noe mer 
enn bare en røst. Og, min røst, til og med imot min bedre 
viten; jeg ville bli en jeger. Men det er min Faders vilje at jeg 
erklærer å gjøre det, fast bestemt på å gjøre det. Jeg var ikke 
Den som kom til syne nede ved elven; jeg bare sto der da 
Han kom til syne. Jeg er ikke Den som utfører disse tingene 
og forutsier disse ting som skjer så fullkomne som de er; 
jeg er bare en som er nær når Han gjør det. Jeg var bare en 
røst som Han brukte, for å si Det. Det var ikke hva jeg visste; 
det er bare hva jeg overgir meg selv til, som Han talte 
gjennom. Det er ikke meg, det var ikke den syvende engel, å, 
nei; det var manifestasjonen av Menneskesønnen. Det var ikke 



engelen, hans Budskap; det var 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?  
 
Og legg merke til at den samme Gud som kom ned med dette 
Ropet, Han vil også lyde ut Guds Røst og Guds Basun. 
 
Broder Branham fortsetter med å si: 65-0718E Åndelig Mat I 
Rett Tid, 5. Det er som Elisa, for lenge siden, sa: “Hvis Gud er 
Gud, da tjen Ham.” Og hvis Jesus er midtpunktet i alle ting for 
de kristne, da tror jeg vi burde gi slipp på alt annet og holde 
oss til Ham. Husk, Han er Midtpunktet, Han er Nord-Stjernen, 
Han er den Endelige, Han er den Absolutte. Og hvis Han er 
Nord-Stjernen … Det er bare én ting som vil peke mot 
nord-stjernen, og det er ditt kompass som du seiler med. Og det 
Kompasset som jeg prøver å få deg til å seile med, er Ordet. 
Og Ordet peker alltid til Ham.  
 
Nå, denne formiddagen leser vi fra broder Branhams tale:  
63-0825E Fullkommen tro 114. Og så, når en mann lever ved 
tro og vandrer ved tro, jeg mener den troen som er en 
substans, da er han isolert fra hele verden og blir en ny 
skapning i Kristus. Der, nå er du i ferd med å bli 
Brudemateriale. Skjønner? Skjønner? Du kommer inn i en 
Bortrykkende tilstand nå. Det gjelder for hver og en av oss; 
ikke bare pastoren, diakoner og tillitsvalgte. Det gjelder for 
lekfolket, hvert enkeltmenneske vandrer i en verden med Gud, 
alene. Du blir døpt inn i dette Kongeriket, og det er ingen der 
inne, foruten deg og Gud. Skjønner? Han gir ordrene, og du 
utfører dem. Hva enn Han sier, det finnes ikke en skygge av tvil 
noe sted, du går bare videre. Hvis Herren sier dette, er det 
ingen i verden som kan snakke deg ut av det, du går bare 
videre uansett. Nå kommer du inn i Fullkommen Tro, 



fullkommen fullkommengjørelse som ikke kan svikte. Den troen 
svikter aldri. Ja, Han var en mystisk person for dem, med Sin 
Fullkomne Tro. Og slik er det nå med de som har 
Fullkommen Tro, de er en mystisk person for andre.  
 
Legg merke til at han ikke taler om hva vi gjør, men hva vi er 
fokusert på. Og det er det jeg vil gjøre klart i kveld.  
 
Apostelen Paulus sa i Filipperne 2:13 For det er Gud som 
virker i dere både å ville og å gjøre det som er til Hans 
velbehag.  
 
Den samme apostelen sa at vårt fokus skal være på den ene 
som er troens opphavsmann og fullender.  
 
Hebreerne 12:2 mens vi ser på (fokuserer vår oppmerksomhet 
på) Jesus, troens opphavsmann og fullender. (Og så forteller 
han oss hvordan Jesus måtte ha den samme troen som vi skal 
ha, og at når Han hadde den troen, da var Han i stand til å 
holde ut frem til enden.) På grunn av den gleden som var lagt 
foran Ham, utholdt Han korset, aktet ikke på skammen og har 
nå satt seg ved høyre side av Guds trone.  
 
Den samme Bibelen som forteller oss "Han vil gjøre rede et 
forberedt folk", forteller oss også: "Han som har begynt den 
gode gjerning i dere, vil fullføre den." Og han forteller oss 
hvordan vi skulle nærme oss Ham og Hans Ord. Og så, da de 
vise jomfruer hørte Midnattsropet, som er Ropet, gikk hun bare 
ut i Hans nærvær og gikk sammen med Ham inn til lammets 
bryllupsmåltid. Men de uforstandige begynte med sine 
gjerninger for å prøve å komme inn i Hans nærvær. 
 
Apostelen Paulus fortalte oss i Filipperne 1:6 Fil 1:6 Og jeg er 
overbevist om dette, at Han som har begynt den gode gjerning i 
dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. 
 
Dette forteller deg ikke at det er du vil utføre det. Det forteller 
deg at Han som begynte gjerningen i deg, er den samme som 
vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Jesu Kristi dag er den 
dagen vi drar for å møte Ham i lufthimmelen. 



 
Apostelen Paulus fortalte oss også i Romerne 4:21 Og han var 
helt overbevist om at det Han hadde lovet, det var Han også i 
stand til å gjøre,  
 
Vel, Paulus taler her om Abraham som gikk inn i dette løftet 
som Gud hadde gitt ham, på en slik måte, at han innså at hvis 
han skulle få den babyen som var blitt lovet av Gud, da måtte 
Gud selv ikke bare gi ham en kroppsendring, men Gud måtte 
også ha gi ham den sæden som skulle frembringe den babyen. 
Og han var helt overbevist om at det Han (Gud) hadde lovt, 
det var Han (Gud) også i stand til å gjøre. 
 
Og vi, som Jesu Kristi brud i denne tiden, Guds utvalgte, vi må 
også komme inn i den samme stillingen hvor vi er fullt 
overbevist om at uansett hva Gud har lovet oss, så er Gud også 
i stand til å få det til å skje, fullt ut. 
 
Igjen i talen 63-0825E Fullkommen Tro, 158. Skal vi vandre 
inn i Evigheten slik som det var i Noahs dager, med åtte sjeler 
frelst? Skal vi komme slik som Lot, med tre ut av Sodoma? Skal 
vi komme slik som i Johannes døperens dager, med seks 
troende? La oss tro, for Hans gjerninger er fullkomne! De blir 
manifestert daglig og fullkomment foran oss, viser at Han 
er Ordet, Ordet! Det 4. kapittel i Hebreerbrevet sier. For 
Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe 
tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver 
både sjel og ånd, ledd og marg, og ser hjertets tanker og 
beslutninger.  
159. Ordet gjort til kjød! Halleluja! Ordet opererer i en 
menneskelig kropp, ved fysiske tegn, ved materielle tegn, 
ved Bibelske tegn, fullkomment, for å bringe dere til en 
Fullkommen Tro for en Fullkommen Bortrykkelse.  
 
Og igjen, i talen 63-0825E Fullkommen tro, 213. Dette 
kommer inn i det Tredje Rykk! Jeg tror det. Nå vil jeg stille 
dere et oppriktig spørsmål, du som gikk gjennom bønnelinjen. 
Kan du faktisk tro, og føle nå, at det har skjedd noe i deg etter 
at hender ble lagt på deg? Rekk opp din hånd! Der ser dere. 
Dette er hva vi har ventet på. Dette er ikke … Dette begynner 



bare å blomstre opp nå. Skjønner? Bare startet med ... Jeg 
gjorde dette for en hensikt. Jeg gjorde dette for en hensikt. Jeg 
jobber med noe, skjønner dere, det er nødvendig med denne 
oppladingen av tro, og å gå rett tilbake for å begynne og komme 
inn; ser dere, for å øke troen inn i en klasse som du aldri 
tidligere har merket det, på en slik måte. Ikke en tro, men en 
fullkommen tro, som er bygget opp her inne. Og legg merke til 
at det en fullkommen Gud, med et fullkomment hjerte, som 
holder et fullkomment løfte, ved Hans fullkomne Ord, som er 
skarpere enn et tveegget sverd, og en skjelner av hjertets 
tanker. Hva da? Vi kommer nå til en fullkommengjøring, 
fordi folket er nødt til å komme til dette for å bli Bortrykket. 
Det er det som holder det igjen akkurat nå. Han venter på at 
Menigheten skal komme inn i den fullkomne Bortrykkende 
troen. Jeg ser etter det. Det betyr at mye må bli ristet bort fra 
meg, det betyr at mye må bort fra deg, men sammen skal vi 
klare det ved Guds nåde. Amen.  
Den store legen er nå nær, Det sympatiserende … 
214 Herre Jesus, velsign min kjære broder. Måtte Din Hellige 
Ånd stadig gjøre denne pastoren frisk, og holde ham frisk og 
sterk, i den tjenesten som du kalte ham til. I Jesu navn. Jeg 
krever det, Herre. Jeg elsker ham. Vi krever det. Vi vet at det er 
riktig. Vi tror det nå.  
Vel, vi hører ord som: "Vi kommer nå til en 
fullkommengjøring." Og igjen så ser vi på det som noe som vi 
skal gjøre, eller vi skal oppnå. Men han taler ikke om hva vi 
skal gjøre, men heller om hva Gud har lovet angående oss. Og 
hva Gud, som er Ordet, gjorde, slik som Messiastegnet. Og du 
og jeg hadde ikke noen ting å gjøre med det i det hele tatt. 
 
 Og så hører vi ord som "fordi folket er nødt til å komme til 
dette for å bli Bortrykket. Det er det som holder det igjen 
akkurat nå. Han venter på at Menigheten skal komme inn i 
den fullkomne Bortrykkende troen. Jeg ser etter det. Det 
betyr at mye må bli ristet bort fra meg, det betyr at mye må 
bort fra deg, men sammen skal vi klare det ved Guds nåde. 
Amen. 
Og når vi hører slike ord som "mye må bli ristet bort fra meg 
og fra deg", da tror vi automatisk at det er vi som må gjøre 



ristingen. Men hvis det var slik, hvor kunne vi i det hele tatt 
begynne. 
 
Nei, det er Gud som gjør ristingen, slik vi ser at Gud lovet at 
Han vil gjøre, i Hebreerne 12:26 Hans røst rystet jorden den 
gang. Men nå har Han lovet og sagt: «Enda en gang ryster Jeg 
ikke bare jorden, men også himmelen.  
 
Så hvis det var Guds Røst som rystet jorden i fortiden, og Han 
er den samme og forandrer Seg ikke, da vil det være Hans Røst 
som også skal ryste oss. For vi er av jorden, og vi er også av 
himmelen.  
 
Jeg er redd for at når vi prøver å plassere oss selv som en som 
må prestere noe, for å fortjene en Bortrykkende Tro, da går vi 
bort fra Guds Ords hovedvei. 
 
Derfor ønsker jeg å lese dette neste sitatet fra bror Branham slik 
at du kan se at "Det er Gud som virker i dere både å ville og 
å gjøre det som er til Hans velbehag, som apostelen Paulus 
fortalte oss i Filipperne 2:13. 
 
Broder Branham sier i sin tale 64-0209 Nedtelling 173. Gå ikke, 
gå ikke glipp av det, venn. Husk dette, lytt til min røst. Den vil 
forfølge deg hele ditt liv, hvis du ikke har kommet deg inn. Der 
ute, når du lider i din straff, der hvor du gråter og klager og har 
tenners gnissel, da vil den røsten skrike frem og tilbake. Du vil 
høre Den der hele tiden i det miserable, nifse helvete. Ikke 
forsøm dette. Din mulighet er nå. 
174 Nå, åh, det er bare så mange! Jeg lurer på om jeg kunne få 
... Ville det være i orden, dere brødre, å be sammen med meg, 
for å hjelpe meg å be for dem? Er disse forkynnerne her? Jeg 
vil ikke forlate dette stedet ... 
175 Se nå, jeg har sagt noen ganske røffe ting om fly, bil. Husk 
at de er hestekrefter, også. Alt sammen er hestekrefter. 
Menigheten beveger seg bare oppover, Den Hellige Ånds 
kraft. Det er ved Den Hellige Ånd at vi er blitt rettferdiggjort. 
Dere forkynnere vet det, ikke sant? Den Hellige Ånd helliggjør 
oss. Den Hellige Ånd fyller oss. Den Hellige Ånd gir oss 



bortrykkende tro, ser dere, idet vi beveger oss bare 
oppover. 
176 Nå, jeg ville ikke forlate dette området her, og dere alle 
tenker at deres ... at, "Åh, broder Branham er noe stort!" Jeg er 
ikke det. Jeg er ikke en gang verdig å sitte sammen med disse 
pastorene. Jeg har ingen skolegang. Jeg, jeg er en som er 
utgått. Og det er grunnen til at Gud bare lar meg gjøre denne 
lille tingen her, bare for å bekrefte hva pastoren din har lært 
deg. De er menn sendt av Gud.  
 
Så alle disse menneskene som setter sin lit til en mann, er ikke 
engang sikre på om de kommer til å klare det eller ikke. Han sa 
"den samme Hellige Ånd som rettferdiggjør deg, er den samme 
Hellige Ånd som helliggjør deg, og det er den samme Hellige 
Ånd som fyller deg, og det er denne samme Hellige Ånd som vil 
gi deg bortrykkende tro."  
 
Så hva har da du å gjøre med det i det hele tatt, bortsett fra å 
bare motta det som Han har for deg? 
 
Broder Steve, tror du at du er rettferdiggjort? Hvorfor tror du 
det? Fordi Guds Ord sa det, og det avgjør det. Ikke sant? Og 
hvordan ble du da helliggjort? Ordet forteller oss det: "ved 
vannbadet i Ordet".  
 
Og Salmene forteller oss: "Salme 119:9 Hvordan skal den unge 
holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord.  
Så, var det du som gjorde det? Nei, vi blir ganske enkelt renset 
ved vannbadet i Ordet. Og Jesus sa: "Mine Ord er Ånd, og De 
er liv". 
 
Så, hvis Den Hellige Ånd rettferdiggjør deg, og hvis Den Hellige 
Ånd helliggjør deg, og hvis Den Hellige Ånd fyller deg, da vil 
Han helt naturlig, eller i henhold til Den Hellige Ånds natur, da 
vil Han også gi deg en Bortrykkende Tro. Og ved hvilken 
prosess? Ved den samme prosessen som frelste deg, og 
rettferdiggjorde deg, og helliggjorde deg og fylte deg. Den 
samme Ene vil også herliggjøre deg.  
 



Bare se på Guds løfte i Romerne 8:28 Og vi vet at alle ting 
virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem 
som ifølge Hans beslutning, er kalt. 
29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også 
forutbestemt til å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at 
Han skulle være den førstefødte blant mange brødre. 
30 Og dem som Han forut har bestemt, dem har Han også 
kalt. Og dem Han har kalt, dem har Han også rettferdiggjort. 
Og dem Han har rettferdiggjort, dem har Han også 
herliggjort. 
 
Hvem er det som kaller oss, som rettferdiggjør oss og helliggjør 
oss, og forårsaker at vi blir forvandlet til bildet av den 
førstefødte sønnen, at vi slik blir herliggjort, eller blir fylt med 
Guds doxa? Gud gjør det alt sammen.  
 
Så legger Paulus til: Romerne 8:31 Hva skal vi da si til dette? 
Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot oss?  
32 Han som ikke sparte Sin egen Sønn, men gav Ham for oss 
alle, hvordan skal Han kunne annet enn å gi oss alle ting med 
Ham? 
33 Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er 
Gud som rettferdiggjør. 
34 Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde, ja, 
mer enn det, som også er oppstått, som også sitter ved Guds 
høyre hånd, og som også går i forbønn for oss. 
35 Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, press, 
forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd?  
36 Som det står skrevet: For Din skyld blir vi drept hele dagen 
lang. Vi blir regnet som slaktesauer.  
37 Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket 
oss. 
38 For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken 
engler eller myndigheter eller makter, verken det som er nå eller 
det som skal komme, 
39 verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal 
være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i 
Kristus Jesus, vår Herre.  
 



63-1229E Se Hen Til Jesus 43. Det er så hellig at jeg ikke kan 
si så mye om det, slik som Han sa til meg i begynnelsen. Sa: 
"Dette, si ingenting om det." Husker dere det for mange år 
siden? Det taler for Seg selv. Skjønner? Men jeg har prøvd å 
forklare det til de andre, og jeg gjorde en feil. Dette vil være 
tingen som, etter min mening, (jeg sier ikke at Herren sier 
meg dette.) - Dette vil være den tingen som vil starte den 
bortrykkende troen for å bli tatt bort herfra. Skjønner? Ser 
dere?  
44 Nå, jeg må forholde meg stille for bare en liten stund. Husk 
nå (og dere som hører på dette lydbåndet), dere kan kanskje se 
en slik endring i min tjeneste med en gang, blir trukket tilbake ... 
Ikke bli tatt opp, blir trukket tilbake ... Vi er rett ved den tiden nå, 
og det kan ikke gå noe videre. Vi er nødt til å vente her bare 
en liten stund til dette skjer her borte, for å bli tatt opp. Da 
kommer den tiden. Men det blir grundig identifisert.  
 
Nå, han taler om det Tredje Rykk, som var i den fulle erfaringer 
med det. Det å tale Ordet, og Liv som ble projisert, eller 
formidlet. Nå, hva hadde disse ekornene å gjøre med å bli skapt 
og gitt liv. Ikke én ting. Hva gjorde den lille fisken for å komme til 
liv igjen? Ikke én ting. Hva gjorde Hattie Wrights-gutter for å bli 
frelst? Ikke én ting, i det ene øyeblikket fniste de og lo, og i det 
neste, da gråt de over morens fang. 
 
Fra talen 63-1128E Tegnet 23. Dette er et fremtredende 
Skriftsted for meg. Og nå har jeg mange, mange Skriftsteder 
skrevet ned her, og noen notater, som jeg vil tale over i noen 
minutter. Og jeg vil ikke ... bare prøve å gjøre det slik som en 
søndagsskoleundervisning, slik at vi helt klart vil forstå. 
24 Og jeg ser etter en tid med et utbrudd, av Guds Ånd, i 
disse siste dager som vi nå lever i; for en ny bølge av Den 
Hellige Ånd, inn i Menigheten; for en bortrykkende tro, rett 
før Han kommer. Og alle ting er satt i rett orden for det. Og jeg 
tror at vi nå er ved det tidspunktet at Ordet skal ha 
herredømme. Jeg tror at tiden er inne for å legge bort våre 
trosbekjennelser og våre tanker, og komme tilbake til Ordet.  
 
Så igjen ser vi at Br. Branham så etter en Bortrykkende Tro i 
menigheten som skulle bli bragt frem av Den Hellige Ånd Selv.  



 
Og i den neste talen sier han i utgangspunktet det samme, at 
det vil komme et fremrykk av Den Hellige Ånd iblant folket, som 
vil bringe frem den Bortrykkende Troen. 
63-1117 En gang til 177. Herre Jesus, Den store Livets Mester, 
sauens Hyrde, tre frem, Herre. Disse menneskene hungrer. De 
tørster. Herre, jeg har i mange år ønsket å se at dette skulle 
skje, kanskje det vil gjøre det. Bare en gang til, Herre, enda et 
stort fremrykk av Ånden! En gang til, Herre, og Menigheten 
vil kunne motta den bortrykkende troen for å gå inn. Gi det, 
Herre. Gi Deg tilkjenne, at Du er sammen med oss, og vi vil 
prise Deg for det. I Jesu Navn, vi ber om det. Amen.  
 
Og fra talen 63-0714M Hvorfor Rope? Tal! 47. Nå, hundrevis 
og hundrevis av år før det hadde Gud sagt at: “Israel ville 
oppholde seg og bli behandlet dårlig i et fremmed land og ville 
bo der i fire hundre år. Men Gud, med en mektig hånd ville 
føre dem ut.” 
48 Moses visste dette intellektuelt. Og sæden som var født i 
ham, lå i hjertet hans. Og han prøvde, gjennom sin intellektuelle 
erfaring med Ordet, å prøve å føre dem ut, for å utfri dem, fordi 
han visste at han var født for den hensikten. Han visste at, 
tiden. Alle Skriftene sa at de allerede hadde vært der i fire 
hundre år. 
49 Akkurat som vi vet nå som en mann spurte meg om for en 
liten stund siden om Kommet og Bortrykkelsen. Vi vet. Vi har 
levd tiden ut, til tiden for Bortrykkelsen er for hånden, og vi 
ser etter en bortrykkende tro som kan trekke Menigheten 
sammen og gi den en overnaturlig styrke som kan 
forvandle disse kroppene vi lever i. Når vi ser en Gud som 
kan reise opp de døde fra gulvet eller opp fra gårdsplassen, og 
bringe ham tilbake til liv igjen og stille ham fremfor oss, når vi 
ser en Gud som kan ta en kreft som har fortært en mann til en 
skygge og reise ham opp til en sterk, sunn mann, det burde 
gi en bortrykkende tro til folket. Slik at, når det Lyset glimter 
fra himmelen, og trompeten lyder, vil Kristi Legeme raskt bli 
samlet sammen og forvandlet på et øyeblikk og ført inn i 
Himlene. Ja, noe som det er nødt til å skje. Og våre 
teologi-skoler kan aldri fremstille det, selv om de intellektuelt 



sett er helt i orden. Men du må møte det Lyset! Du er nødt til å 
finne dette Noe.  
 
Igjen ser vi at det ikke vil komme ved en intellektuell ting, eller 
som vi leser i Sakarja 4:6 Ikke ved makt og ikke ved kraft, 
men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.  
 
Og fra talen, 63-0628A Å Herre, Bare Én Gang Til 201. Vi har 
medlemmene, men de er svake. De elsker tingene i verden 
høyere enn tingene … Du sier at jeg er helt … Åh? Se på 
menighetene og finn ut. Ikke prøv å fornekt det. Handlingene 
dine taler høyere enn dine ord, ser dere. Åh, ja, har flere 
medlemmer, større muskler, men hvor er Herrens styrke? 
Dine store muskler kan ikke møte utfordringen i denne tiden, 
den bortrykkende troen som skal ta Menigheten ut av dette 
før dommen rammer jorden. 
202 Og dommen er i ferd med å ramme. Jeg vil si som min 
venn Jack Moore sa; dersom Gud lar Amerika komme unna 
med de tingene det gjør nå, vil Han være moralsk forpliktet til å 
reise opp Sodoma og Gomorra og be dem om unnskyldning, for 
å ha brent det opp. Riktig! Dommen er det neste.  
 
Så hvis menigheten ikke har makt til å få henne ut herfra, da er 
vårt eneste håp at Han som ga løftet, Han vil utføre det.  
 
Som broder Branham sa i talen 64-0618 Guds Nærvær Som 
Ikke Er Gjenkjent 1. Arbeider for denne ene hensikten, at 
dere skal gjenkjenne Jesu Kristi Nærvær. Skjønner? Hvis 
Han er til stede, ja, da er alt sammen avgjort. Han ga ut 
Ordet. Han er her for å stadfeste Det. 
Og så sa han i det samme budskapet: 76 Hvis vi bare kunne 
innse at Han viser Seg frem for oss i disse møtene, med én 
hensikt, det er å frigjøre våre begjær som vi har i Ham, til 
oss. Men vi er nødt til å gjenkjenne Hans Nærvær. Og 
hvordan du vil gjenkjenne Hans Nærvær, det er når det 
lovede Ordet for denne tidsalderen blir manifestert.  
 
Igjen fra talen 64-0206E Guds Tilveiebrakte Vei 2. Vi er i Hans 
Nærvær i kveld, og Han er her for å bekrefte og gi oss 



ethvert løfte som Han har gitt for denne dagen. Og Han er 
den samme i går, i dag og for evig.  
 
Og broder Branham sa, idet han sitere hva Gud sa til Abraham: 
63-0803E Påvirkning 179. Han sa: "Jeg ga deg et løfte, og nå 
er jeg her for å bekrefte det." Og hvordan vi vet da at det løftet 
er … Følg med på det. De ventet. Rett før ilden falt, da ventet 
Abraham og Sarah på en lovet sønn. Gud viste Seg frem i 
menneskelig kjød og gjorde tegn foran dem. Og Jesus 
refererte til at denne samme tingen ville skje ved Hans 
komme, og Han er den lovede sønnen. Og vi har merket oss 
at dette nå har pågått i femten år. 
180 Men fortsatt så blir menigheten bare verre. Ikke rart, vi kan 
faktisk se at vi befinner oss i tidsalderen til Laodikea.  
 
Og fra talen, 62-0713 Fra Den Tiden 2. Og hvis vi bare kan se 
at Den Ene Som har gitt oss alle disse store løftene, er her 
for å stadfeste løftene.  
 
Og fra talen 63-0627 Jesus Kristus den samme 295. Tror dere 
at Han en dag, vil komme inn og sette oss fri? Jeg tror det 
også. Han kommer til graven og åpner opp dørene, og jeg vil 
komme ut fra de døde. Jeg setter min lit til Ham. Han er her i 
kveld. Er det ikke fantastisk å vite at vi ikke trenger å ta noe 
menneskelig filosofi? Vi har en Bibel her som taler om dette. Og 
her skal han identifisere Sin Menighet, for å gi den en 
bortrykkende tro for å bli tatt bort herfra.  
 
Så vi ser gjennom alle disse sitatene, og mer, at hvis det var 
Gud som kalte deg, rettferdiggjorde deg og helliggjorde deg, da 
vil det være Gud som vil gi deg Bortrykkende Tro for å 
herliggjøre deg. Og Han er her for å gjøre det.  
 
Nå, Branham kommer med en uttalelse som mange har kjempet 
imot, til sin egen ødeleggelsen. Han sa: i 63-0318 Det Første 
Segl 75. Og deretter kommer det frem syv mystiske Tordener. 
Og det er ikke engang nedskrevet, ikke i det hele tatt. Det er 
riktig. Og jeg tror at gjennom disse Syv Tordener, de vil bli 
åpenbart i de siste dager for å få Bruden samlet sammen for 
bortrykkende tro. Fordi, det som vi har akkurat nå, vi ville ikke 



være i stand til å gjøre det med det. Det er noe, at vi er nødt til 
å ta et skritt videre. Vi, har knapt nok tro for Guddommelig 
helbredelse. Vi må ha nok tro til å bli forvandlet, på et 
øyeblikk, og bli rykket bort fra denne jorden. Og vi vil finne 
det, etter en stund, om Herren vil, finne hvor Det er skrevet.  
 
Og som et resultat av dette sitatet har vi hatt mange som er 
kommet på scenen og sier at de har svaret. De vet hva de syv 
tordenene er, og det vil produsere den Bortrykkende Troen. Og 
de er så veldig, veldig feil.  
 
Den samme Hellige Ånd som kom ned med et rop, vil også 
bringe frem røsten, som gjenoppliver de døde. Og Han er den 
samme Ånd som vil produsere Basunen, som vil herliggjøre oss 
og ta oss bort. Så bare sitt i ro, mine venner, og hold ditt fokus 
på Hans Ånd, og vandre i Lyset, slik som Han vandrer i det 
samme Lyset. 
 
Vend dine øyne på Jesus, se fullt ut inn i Hans vidunderlige 
åsyn, og de ting som hører denne jorden til, vil bli 
merkverdig svakere, i lys av Hans herlighet og nåde.  
 
Broder Branham forteller oss at Gud har tilveiebrakt en vei for å 
bringe oss frem til en Bortrykkende Tro. Fra talen: 
63-0115 Å Akseptere Guds tilveiebrakte Vei 262. Gud har 
tilveiebrakt en vei, slik at Han kan bringe de troende frem til en 
bortrykkende tro. Guds vei, Hans tilveiebrakte vei, er å bringe 
de troende frem til Bortrykkende Tro.  
 
62-1230E Er Dette Tegn På Enden 417. Er mysteriet alt 
avsluttet? Har det lydt over alt? Er det virkelig de Syv 
Tordenene, i ferd med å si fram noe, at den lille gruppen som 
Han har samlet sammen, vil motta en Bortrykkende Tro, for 
å gå i Bortrykkelsen når Han kommer? “For vi vil bli 
forvandlet,” like raskt som de Englene kom, “på et øyeblikk, på 
et øyes blunk; og skal bli rykket opp sammen med de som var 
sovnet inn, for å møte Herren i luften.” Min bønn er:  
418. Gud, om det er så, jeg vet ikke, Herre. Jeg bare fortalte 
menigheten. Om det er så, Herre, forbered våre hjerter. Gjør 
oss rede, Herre, for den store tiden. Det, hele tidshistorien, alle 



profetene og vismennene har sett etter den tiden. Herre, jeg vet 
ikke hva jeg skal si.  
 
Legg igjen merke til at han taler om tordenene, men så sier han: 
«Gjør oss rede, Herre.» Så Gud vil gjøre det ved Sitt Ord og 
ved Sin Ånd. Men ve Den som tror at han har funnet ut av alt 
sammen, hvordan det vil bli gjort. Så ikke prøv å gjøre det til 
dette, det eller det andre. Bare gi slipp, og slipp Gud til. Guds 
sønner blir ledet av Guds Ånd. Og når Gud åpner døren for oss, 
hvis du er en Guds sønn, da vil du bli ledet rett inn i den.  
 
Igjen i talen 62-1230E Er Dette Tegn På Enden 367. Hvor 
befinner vi oss? Hva handler alt dette om? De andre englene 
var budbærere, menn fra jorden. Men denne Engelen … Disse, 
som sa: “Til engelen for menigheten i Laodikea.” “Til engelen for 
menigheten i Efesus.” Det var budbærere fra jorden; ser dere, 
menn, budbærere, profeter, og så videre, til menigheten.  
368. Men, Denne kom ikke fra jorden. Han kom ned fra 
Himmelen, fordi mysteriet er helt fullendt. Og når mysteriet er 
fullendt, sa Engelen, “Tid skal ikke være mer,” og Syv 
Tordner talte ut sine røster.  
369. Hva om det er noe for å la oss vite hvordan vi skal 
komme inn til den Bortrykkende Troen? Er det det? Vil vi 
løpe, hoppe over murer? Og er det noe som er i ferd med å 
skje, og disse gamle, ødelagte, usle kroppene kommer til å bli 
forvandlet? Kan jeg leve for å se det, O Herre? Er det så nært at 
jeg vil se det? Er dette generasjonen? Mine brødre, hvilken tid 
er det? Hvor er vi?  
 
I dette neste sitatet vil jeg at du skal se på den forsikringen vi 
har, fordi han taler om en Bortrykkende Tro, og han sier: «Ikke 
bekymre deg, det vil være der.»  
59-1219 Spørsmål og Svar om Den Hellige Ånd 20. Hattie 
Wright, her om dagen, hun ba ikke om noen ting. Hun bare 
satt der, men hun sa den rette tingen, og det gledet Den 
Hellige Ånd. Og Den Hellige Ånd talte tilbake og sa: “Hattie, be 
om hva du vil, hva enn du trenger og du vil ha. Finn ut om dette 
skjedde eller ikke. Be om hva som helst (en helbredelse for den 
lille forkrøplede søsteren hennes som satt der helt inntørket; ti 
tusen dollar for å spare henne fra å grave på disse åsene der 



borte; en gjenopprettelse av hennes gamle nedslitte kropp til å 
bli ung igjen); hva enn du vil be om, bare be om det rett nå. Hvis 
Han ikke kommer og gir det til deg rett nå, da er jeg en falsk 
profet. Det der er virkelig noe, er det ikke? 
21 Jesus sa: "Si til dette fjellet ..." Og dere har hørt om det - om 
det som har skjedd; det er den tjenesten som vi går inn i. Vi 
er langt oppover på veien nå. Snart har vi Herren Jesu Komme. 
Og vi er nødt til å ha en bortrykkende tro, i en menighet 
som kan bli forvandlet på et øyeblikk, på et blunk, til å dra 
ut. Hvis ikke, vil vi ikke dra. Men ikke bekymre dere, den 
troen vil være der. Den vil være der. Og når kraften i denne 
menigheten skyter frem, da vil den bringe med seg sine 
brødre; kraften i den menigheten skyter frem, og vil bringe sine 
brødre; kraften i den kirken vil bringe med seg de andre 
brødrene; og da vil det komme en generell oppstandelse. Og vi 
ser frem til dette.  
 
Og til slutt i talen 54-0404 Gud Har En Tilveiebrakt Vei 27. Og 
nå beveger vi oss rett videre inn i en ny stor tidsalder. Han 
kommer for en Bortrykkelse av Menigheten. Og i dette, vi 
lever i tiden for gjenopprettelse av gavene. Det fikk mange av 
deres store fine kirker til å trå feil; det sendte Nasareerne 
bakover; det fikk mange av pinsemenighetene til å bli fanatiske. 
Men uansett, Gud beveger seg rett videre, og bringer inn 
den Bortrykkende Troen til Sin menighet. Det er riktig. Så i 
kveld representerer jeg den Troen: “Den Troen som en gang 
ble overlevert til de hellige”, gjennom en Guddommelig gave. 
28 Det er, etter min mening, “Gaver og kall …” Ikke min 
mening; men Bibelen sier dette: "Gaver og kall er uten 
omvendelse." Det er ingenting som du kan gjøre med det. 
Du kan ikke skape deg selv med blå øyne, når du fikk brune. Du 
er akkurat hva du er, ved Guds nåde. 
29 Du kan ikke engang komme til Gud uten at Gud først 
kaller deg. Du kan ikke søke Gud uten at Gud først søker 
deg, og kaller deg. "Ingen kan komme til meg, uten at min 
Far drar ham." Så, det er Gud som søker.  
 
Derfor, brødre og søstre, alt jeg kan fortelle dere, er å bare 
slappe av og holde fokus på Ham. Og når den tid kommer: 
Filipperne 1:6 Han som har begynt den gode gjerning i dere, 



vil fullføre den. for som apostelen Paulus sa, Filipperne 2:13 
For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre det som 
er til Hans velbehag.  
Og fordi du ble rettferdiggjort ved Hans Ånd som virker i deg, 
og du ble helliggjort ved Hans Ånd som virker i deg, da vil du 
også bli herliggjort ved Hans samme Ånd, som virker i deg. Så 
bare slipp på alle ting, og slipp Gud til. 
 
"Til slutt, idet vi avslutter med dette sitatet fra broder Branhams 
tale, det summerer opp alt sammen.  
63-1229M En Mann som kan slå på lyset 278. Jeg har sett 
det komme til et punkt hvor jeg ikke visste hvor jeg skulle 
bevege meg videre, men Han er alltid nærværende. Det aldri 
sviktende Nærværet, Han er alltid der. Han kan slå på lyset. 
Ja visst. Han bare venter, ser hva du skal gjøre. Han kan skru 
på bryteren når som helst. Ja visst. 
279 Det er en mann her som kan slå på lyset. “Disse som 
befinner seg i dødens land og skygge”. Noen av dem var under 
kreft, noen av dem under kirkesamfunnenes død, noen av dem 
under trosbekjennelser, noen av dem under tradisjonell død, og 
alle slags typer død, "Og de har sett et stort lys." Mannen som 
den gang skinte frem Lyset, er den samme Ene som i 
begynnelsen sa: "La det bli lys." Den samme Gud, "i går, i 
dag og for evig." Han er til stede i dag, rett her nå. Ikke bli 
redd. Han kan slå på lyset. 
Når forfølgelsen kommer, ikke bli redd. Der er et lys, Han som 
sa at Han ville ta bort sitt folk. Hun vil ikke gå gjennom 
trengselen. Hun vil aldri gjøre det. Han sa at hun ikke ville 
gjøre det. Hun skal bli tatt bort. “Hvordan skal de gjøre det, 
broder Branham? Ser forferdelig mørkt ut!” Uansett hvor 
mørkt det blir, om du ikke kan se hånden foran deg, bare 
husk: Det er en mann her som kan slå på lyset. Han vil 
rykke bort den Menigheten.  
 
La oss be ... 
 


