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Nå, denne formiddagen skal vi ta et sidespor i noen få taler. Vi ønsker å binde 

de Ti jomfruer sammen med det vi har sett på angående endetidens 

sinnslidelse. Husk nå at i denne studien av galskapen i endetiden, så fant vi ut 

at bare de som har Kristi sinn, vil ikke bli sinnssyke i denne siste tiden. Alle de 

andre vil bli sinnssyke. Og vi ser at det nesten er fullført i denne nasjonen, og 

over hele verden, rett nå i disse tider. 

Broder Branham sa i talen: 

65-1207 Lederskap 330 O Gud, la meg få dra, Herre. Ikke la meg bli værende 

tilbake her, Jesus. La meg dra med deg, Far. Jeg vil ikke bli værende her på 

denne jorden for å se på denne trengselstiden som kommer. Jeg vil ikke 

bli værende her i denne sinnssyke galskapen. Jeg vil ikke stå her når disse 

fryktelige tingene skal bli synlig foran oss, og menneskene mister forstanden. 

Vi ser på menn som prøver å oppføre seg som dyr, og de ser ut som dyr. Og 

kvinnene som prøver å se ut som dyr, med maling i ansiktet. Å vite at disse 

tingene er forutsagt å skulle skje, at tingen vil, de vil bli så syke på sinnet til 

de ser gresshopper som vil stige opp, med hår som kvinner, for å 

hjemsøke kvinnene, og tenner som løver og ting som Du har sagt. 

Menneskets mentale tilstand vil være helt borte. Vi ser at det er i ferd med 

å skje rett nå, Herre. Hjelp oss. Gjenopprett til oss det friske sinnet til 

Kristus Jesus, vår Herre. 

331 O store Opphavsmann av Evig Liv, vi aksepterer Ditt løftesord i kveld, Far. 

Jeg ber for disse menneskene. Jeg ber for hver og en av dem i Jesu Kristi navn, 

Herre. Jeg ber om at Kristus, Guds sønn, vil komme inn i hjertene til hver enkelt 

av oss, Herre, og forme oss og gjøre oss til nye skapninger i Jesus Kristus. Gi 

det, Herre Gud. 

332 Vi elsker Deg. Og vi ønsker å motta vår plassering - vår forvandling til å 

komme inn i oss, slik at vi kan være Dine barn, kjenne at Din Ånd beveger 

seg i våre hjerter. Herre, at den overgir til oss og lar oss bli klar over 

denne sinnssyke tiden som vi lever i. Gi det, Gud. Når vi ser unge kvinner 

som er så fanget inn i Djevelens nett, og der er unge menn med fordervede 

sinn, barn, dop avhengige, sigarettrøyking, drikking, umoralske, et Satans 

Eden. 

333 Gud, det tok deg seks tusen år å bygge et Eden ifølge Bibelen. Og Du satte 



din sønn og hans hustru inn der (hans brud), for å herske over den. Og Satan 

kom inn og fordervet det; han har nå hatt seks tusen år, og han har bygget 

sitt eget intellektuelle Eden gjennom vitenskap og utdanning, og såkalt 

intelligens, og han har bygget det inn til et kaos av død. 

334 O Gud, ta oss tilbake til Eden igjen, Herre, hvor det ikke er noen død, hvor 

det ikke er noen sorg. Gi det, Herre. Vi står ydmykt og venter på at den andre 

Adam skal komme og hente sin brud. Gjør oss til en del av ham, Far. Vi ber om 

det i Jesu navn. Amen. 

Legg merke til at verden er forutbestemt til å miste forstanden. Men bruden er 

også forutbestemt til å motta selve Kristi sinn, og bli fylt med Hans Ord. Hvilken 

forskjell. 

Se hva som kommer over jorden. Broder Branham advarte oss i talen: 

65-0822M Kristus Åpenbart i Sitt Eget Ord 22 Og når vi åpner disse syv 

vredesskåler, om Herren vil, og viser disse fryktelige tingene ... Menneskene vil 

da etter hvert bli så sinnssyke, til de vil forestille seg at de ser maur på 

størrelse med et fjell. De vil plage kvinner. Det vil være gresshopper som 

kommer over jorden med langt hår, for å plage kvinner som klipper håret av seg. 

Disse har hår som kvinner, som henger ned, og lange tenner som en løve, 

brodder i halen som en skorpion, og så videre. De skal plage mennesker på 

jorden. Men da vil det være for sent å gjøre noen ting med det. Dere må 

komme i orden rett nå. Skjønner? De plager ... 

60-0303 Tidligregn og Senregn E-12 Nå, jeg kommer nedover. Og jeg sier 

dere at jeg holder nesten på å bli overkjørt tre eller fire ganger, folk skyter i 

gatene, og på den måten, og på den måten. De kjører i 60 eller 70 miles i timen 

i en 30 miles sone, bare valser i vei. Politiet stoppet dem, arresterer dem. De 

fortsetter rett videre på samme vis. Hvor skal de hen? De vet ikke hvor de 

skal. Jeg forteller dere at det lønner seg å vite hvor dere skal hen. De er på vei 

til et eller annet sted, men de vet ikke hvor. Og broder, det er en rastløshet 

overalt. Nasjonene er urolige. Kirken vet ikke hva de skal gjøre. Folket vet 

ikke hva de skal gjøre. Det er rastløshet. Hva er i veien? Det er den 

forestående dommen. Dere burde lytte til meg. De forestående dommene ... Vi 

kunne plassere inn en Billy Graham i hver eneste stat, og ha en vekkelse dag 

og natt. Det vil aldri bringe henne tilbake igjen. Husk det. Det vil det 

sannelig ikke. Hun er på vei til dom; det er ingenting annet som gjenstår. Og 

så lurer vi på hvorfor vi er så nervøse og opprørte. Og hvorfor disse 

institusjonene for sinnssyke er overfylt, både her og der. Det er på grunn av 

å drikking, og synd, og nervøsitet, og whisky, og ramp, og natteliv. De ignorerer 



Bibelen, ignorerer Gud. Nervøse, nevrotiske, har sammenbrudd. Verden er 

full av det. Fengslene er overfylte. Sinnssykehus, til og med psykiaterne må 

ha behandlinger fra hverandre. Og vi finner dem på institusjonene. Det er 

riktig. Og jeg fikk her om dagen høre om noen filmstjerner og sangere fra disse 

rock-and-roll selskapene. Og en av de fremste guttene i rock-and-roll, er nødt til 

å ha med seg fire psykiatere hele tiden. Åh, bevare meg vel! Jeg er glad for at vi 

har fått en Psykiater. Jesu Kristi sinn, Guds kraft, som skjelner sjelens 

tanker. Han er den som følger den som er en kristen. Det er vår trøst; det 

er vår rådgiver. 

Derfor, vi ser på tilstanden i den tidsalderen vi lever i. Og når vi gjør det, alt vi 

trenger å gjøre, er å gå til Skriften, for å se hva som har overvunnet denne 

verden. 

Bibelen profeterte for oss om tidsalderen i endetiden, tidsalderen i Laodikea, 

som vi leser om i Åpenbaringen 3:14. Menneskene vil være rike og ha 

overflod på alt. Og de vet ikke om at de er ynkelige, elendige, blinde og 

nakne. Det taler om deres mentale tilstand. Elendige, ynkelige, blinde og 

nakne, og de vet det ikke. De er altså ikke engang klar over sin tilstand. Dette 

er galskapen i endetiden. 

Så jeg ønsker å knytte denne mentale tilstanden til lignelsen om de ti jomfruer i 

Matteus 25:1-13. 

Vel, jeg er sikker på at alle dere som er her denne formiddagen, har lest denne 

lignelsen, og talt om den så mange ganger at dere sannsynligvis har mistet 

tellingen. Det jeg ønsker å gjøre denne formiddagen, er å dele det opp for disse 

som er nye i Budskapets lære, spesielt for våre brødre i andre land. 

Matteus 25:1 Da skal himlenes rike lignes med ti jomfruer som tok lampene 

sine og gikk ut for å møte brudgommen. 

Nå vil jeg at dere skal legge merke til noen få ting her. 

Nummer 1: Jesus starter med å si: "Himlenes rike skal lignes med", og så 

forteller Han oss denne lignelsen om de ti jomfruer. 

Nå vil jeg at dere skal merke dere at Han sier at det skal "lignes med". Og den 

spesielle bruken av dette ordet "lignes med", det betyr "å tydeliggjøre ved 

sammenligning". 



Altså, Jesus sier ikke: "Dette er hva som skal skje". Men snarere så sier Han: 

"Det vil være på en lignende måte som dette". Med andre ord så bruker Han 

en illustrasjon. Og den illustrasjonen er ment å gi oss en ledetråd til hvordan 

Himlenes Rike vil være på det bestemte tidspunktet. 

I andre lignelser som taler om Himlenes Rike, de taler om Parousia-nærværet til 

Kongen sammen med Sitt folk. Med andre ord så taler de om den tiden da 

Menneskesønnen vil være her for å sette opp Sitt Rike, ved å gjøre rede Sitt folk 

som tilhører det Riket. 

Nummer 2: Han bruker tallet “ti” i referanse til antall jomfruer. 

Nå, dette er veldig viktig, fordi tallet ti er et av de fullkomne tallene, og det er 

viktig fordi det er de første ti tallene. Og disse representerer hele det 

numeriske systemet. Hele det numeriske tallsystemet er blitt ferdigstilt. 0, 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, og 10, som starter på nytt igjen. Fordi de to første tallene 0 

og 1, er begge brukt i disse ti første tallene. Og det viser at det ikke er flere tall 

igjen til å bruke. Og tallet ti betyr at "hele syklusen er nå fullført, og en ny 

syklus er i ferd med å begynne." 

Grunnen til at jeg ønsker å vise dere betydningen av dette tallet “ti”, som Jesus 

bruker her, det er fordi når Han forteller oss om “ti” jomfruer, da forteller Han 

oss at “dette er endetiden”. “Dette er avslutningen av syklusen av jomfruer”. 

Nå, dette vi kan si fordi tallet "ti" brukes i hele Skriften til å skildre 

"avslutningen av en syklus". Akkurat slik som Gud fullførte hele syklusen av 

mennesker og denne tidsalderen som varte frem til syndfloden i Noahs 

dager. 

Legg merke til betydningen av dette med at Noah var den tiende generasjon av 

Guds sønner på jorden.  

⦁ 1 -  Adam (1. generasjon) blir skapt. En pakt med betingelser  

⦁ 130 - Adam og Eva får en sønn,  Seth (2. generasjon) 

⦁ 235 - Enos blir født (3. generasjon) 

⦁ 325 - Kenan blir født (4. generasjon) 

⦁ 395 - Mahalalel blir født (5. generasjon) 

⦁ 460 - Jared blir født (6. generasjon) 

⦁ 622 - Enok blir født (7. generasjon) 



⦁ 687 - Metusalah blir født (8. generasjon) "Metusalah" kan oversettes med: 

  "Når han dør, da kommer det". 

⦁ 874 - Lamek blir født (9. generasjon) 

⦁ 930 - Adam dør, 930 år gammel 

⦁ 987 - Enok blir tatt opp av Gud (døde ikke [1.Mosebok 5:24]),    

  365 år gammel 

⦁ 1042 - Seth dør, 912 år gammel 

⦁ 1056 - Noah blir født (10. generasjon) en ny Pakt ble inngått -    

  en pakt uten betingelser  

Guds pakt med Noah var en regnbuepakt. En Livets Pakt. 

Etter Noah startet Gud på nytt igjen med mennesket. Han kjørte en ny syklus 

helt til Han kom til Abraham, som er den tiende generasjonen fra Noah. Nå har 

vi en pakt uten betingelser med hensyn til en Ætt, det taler om Guds Liv. 

⦁ 1140 - Enos dør, 905 år gammel 

⦁ 1235 - Kenan dør, 910 år gammel 

⦁ 1290 - Mahalalel dør, 895 år gammel 

⦁ 1422 - Jared dør, 962 år gammel 

⦁ 1556 - Noah har tre sønner: Sem, Kam og Jafet (11. generasjon) 

⦁ 1651 - Lamek (Noahs far) dør, 777 år gammel 

⦁ 1656 - Metusalah dør samme år som flommen kommer, 969 år gammel 

⦁ 1658 - Arpaksad blir født (12. generasjon) 

⦁ 1693 - Shelah blir født (13. generasjon) 

⦁ 1723 - Eber blir født (14. generasjon) 

⦁ 1757 - Peleg blir født (15. generasjon) 

⦁ 1787 - Reu blir født (16. generasjon) 

⦁ 1819 - Serug blir født (17. generasjon) 

⦁ 1849 - Nakor blir født (18. generasjon) 

⦁ 1878 - Tarah blir født (19. generasjon) 



⦁ 1948- Abraham blir født (20. generasjon) En pakt uten betingelser blir  

   inngått med hensyn til Guds Ætt, eller Guds Liv. 

Og hva er viktig med dette? Fordi Gud innledet en ny forbindelse til mennesket 

(en ny syklus), og på dette tidspunktet inngikk Han en ny pakt for å fornye den 

forbindelsen. Så vi ser at Gud startet på nytt. Denne gangen med en spesiell 

pakt. En pakt uten betingelser, en pakt med en kongelig ætt. Og det hadde å 

gjøre med Hans løfte til Sin ætt. 

Vel, noen kan kanskje si: "Hvorfor handlet han da med tolv stammer og ikke ti"? 

Men legg merke til at etter vandringen i ørkenen, da ble to stammer avskåret fra 

løftet, og Gud var tilbake til å handle med ti igjen. 

Det er "ti" bud. De inneholder alt det som er nødvendig, og ikke mer enn det 

som er nødvendig, både når det gjelder antallet og rekkefølgen. 

Vi betaler til Gud vår "tiende", som er en "tiendedel". Og den tiendedelen 

representerer alt det som vi skylder til Gud, og det viser Guds krav på det hele. 

Så ser vi de “ti” plagene over Egypt, som representerte den totale komplette 

syklusen av Guds dom over den nasjonen. 

Derfor ser vi at tallet ti representerer det som er avsluttet, og viser til rekkefølgen 

på tallene som kommer til sin fulle syklus. 

Derfor, idet vi beveger oss videre i studien om endetidens jomfruer, da viser vi til 

tallet "ti" angående disse jomfruene. Jesus taler om "avslutningen av den 

Menigheten som er urørt". Og til slutt ser vi at Brudgommen kommer og tar 

bare med seg en del av de ti, "Fem", for å være nøyaktig. Og nummer "fem" er 

representert med fem bokstaver: "G.r.a.c.e. - N.å.d.e. - fem.” 

Matteus 25:1 Da skal himlenes rike lignes med ti jomfruer som tok lampene 

sine og gikk ut for å møte brudgommen. 

Nummer 3: Jeg vil at dere skal se at Jesus taler om “jomfruer”. 

På dette tidspunktet ser vi ikke noe skille mellom disse jomfruene. De er alle 

betraktet som jomfruer. Det betyr at de ikke har vært sammen med menn, 

eller blitt rørt av menn, og de har ikke blitt befruktet av menneskers dogmer og 

trosbekjennelser. 



Vel, vi vet ifølge Markus 4:14 og Lukas 8:11 at den sæden som såmannen 

sådde ut, er Ordet, eller Gud. Og i 1.Peter 1:23 sies det at vår nye fødsel 

kommer fra en uforgjengelig sæd, som er Guds Ord. 

I alle disse Skriftstedene ser vi at en sæd er brukt som et bilde på Guds Ord. 

Det kalles en sæd fordi det inneholder liv. For å være mer spesifikk: "Guds 

Ord inneholder Guds Liv." 

Derfor, Gud har et Ord som er Hans sæd. Og djevelen har et ord som også er 

en sæd. Der er de to såmennene som gikk ut for å så. Og siden disse kvinnene 

blir kalt ”jomfruer”, da er de et bilde på menigheten som ikke har blitt 

tilsmusset av menneskers trosbekjennelser og dogmer. 

Broder Branham sa i talen: 

60-1211M Ti Jomfruer 156 “Se på dem, begge to var jomfruer. La meg 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." 

Altså da, disse ti jomfruer, som er jomfruer i Ord og gjerning, de er ikke blitt 

besmittet av menneskers sæd eller av menneskers lære. 

Nummer 4: Jeg vil at dere skal merke dere at alle “ti” jomfruer har “lamper”. 

Nå leser vi i: 

Salme 119:105 Ditt Ord er en lampe for min fot og et lys på min sti. 

Så vi ser at de “ti” jomfruer bærer med seg sine Bibler. De bærer sine lamper. 

Derfor bærer de sine Bibler. 

Husk nå: “En kvinne i Bibelen er alltid et bilde på en menighet.” Broder Branham 

lærte oss det. 

Han sa i talen:  

58-0927 Hvorfor er ikke vi et Kirkesamfunn? 31 Nå, en kvinne i Bibelen 

representerer en menighet. Hvor mange vet det? Vi er en Brud; Menigheten er 

en Brud. 



Og fra talen: 

62-0531 Konflikt mellom Gud og Satan 221. Ilden er stadfestelsen 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. 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, de kloke jomfruene kunne gjøre det. 

222. Men den andre, uforstandige jomfruen, som var på utsiden, hadde ingen 

Olje, og de kunne ikke reflektere noe annet enn sine menigheter og sine 

kirkesamfunn. Skjønner? 

223. Nå, du sier, “Ordet, du sa ‘Ordet var—var Ånd’?” Ja, sir. 

224. Gud sa, “Mitt Ord er Ånd.” Det er riktig. Den sanne Bruden må bli 

forent 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, tror du Kristus, og Kristus er Ordet. 

Legg nå merke til at hvis lyset var refleksjonen av Ordet i karet, slik broder 

Branham sa, da representerer lyset manifestasjonen av åpenbaringen i karet. 

64-0614M Avdekking av Gud 254 Vel, hvis du bare sa: “Ordet”, og Ordet ikke 

virker? Hvilken nytte ville Sverdet ha her, og si: “Det kan ikke rive i stykker”? 

Sier: “Hm”, og det vil ikke rive i stykker? 

255 Men når du legger Guds Sverd der oppe og ser det flerre i stykker, da er det 

holdt av en forutbestemt hånd som er sendt for å gjøre det. Ser dere, river det 

i stykker, og der er Han. Der viser det Gud synlig for alle, den mektige Jehova. 

Det er Hans Ord manifestert, den porsjonen som er lovet for denne tid. Får 

dere tak i Det? Skjønner? Når Sverdet, løftene for i dag, i denne tid, det som er 

ment for å være, og Gud tar Sitt Sverd og river ned det denominelle forhenget 

og trekker det tilbake, og manifesterer Seg Selv og viser at Han er der, 

fremdeles den samme Ildstøtten. Legg merke til dette, det er Ordet 

manifestert for dagens løfter.  

Så vi ser på at Lyset i karet representerer (oljen) Den Hellige Ånd i brann, eller 

er blitt tent opp i det karet. Han sa "og ilden som brenner den, det viser at 

den reflekterer Lyset fra hva det Ordet sa." 

Så bruden reflekterer eller manifesterer Ordet, hva Ordet sa at det ville gjøre. 



Og idet vi går tilbake til de "ti" jomfruer, da ser vi at de representerer 

menigheten i dens renhet, uten noen menneskelagde trosbekjennelser iblant 

dem. De tror denne Bibelen alene. De bærer alle Bibelen. Det er en del av 

antrekket, deres kapper. De er kledd i Ordet. 

Nummer 5: Jeg vil at dere skal forstå at alle “ti” bare hadde én ting i tankene, 

og det var å gi en reaksjon på det som de hørte fra Midnattsropet, fra Ropet. De 

dro ut som et svar på Ropet som sa: Kom ut for å møte "Brudgommen". Og alle 

"ti" kom da ut fra hvor enn de hadde oppholdt seg. Vi vil kalle det et 

kirkesamfunn. Og Ropet gikk ut: “Kom ut fra henne mitt folk, og vær ikke 

delaktig i hennes synder.” Og synd er vantro. “Kom ut fra det systemet av 

vantro.” Så alle “ti” jomfruer beveger seg ut som et svar på midnattsropet. Dette 

er Budskapsfolk som har svart på Ropet, på Budskapet, på Midnattsropet. 

Jesus taler ingenting om at disse “ti” har øyne for en annen mann. Dette er ikke 

kvinner som er utro. De er rene, de lever hellige og rene, og de har øyne bare 

for Brudgommen. 

Etter at Jesus har talt disse innledende ordene, og Han lar oss få vite at Han 

taler om en gruppe helliggjorte unge damer. Så forteller Han oss at det er noe 

som til slutt vil bringe frem et skille i denne gruppen av “ti” damer. 

Nummer 6: I det sjette punktet ønsker vi å undersøke dette at Jesus nå har delt 

opp menigheten, eller denne gruppen av jomfruer, inn i to grupper. 

Han forteller oss nå at den ene gruppen har en salvelse av Den Hellige Ånd på 

sine kar. Og hun reflekterer og manifesterer Ordet. Men den andre, selv om de 

også har svart på det samme ropet, det samme midnattsropet, men de har 

ingen salvelse av Guds Ånd over seg. Og dermed er lampen hennes helt 

ubrukelig for henne. Hun reflekterer ikke noe lys i sitt kar, hun manifesterer ikke 

Ordet i sitt liv. 

Nå, la meg stoppe her og bare si dette. Seks er menneskets tall. Så vi ser her at 

dette sjette punktet må handle om mennesket og menneskets natur. Og 

dermed finner vi ut at Jesus begynner å dele opp disse “ti” kvinnene inn i to 

grupper, hver på fem. 

Nummer 7: Dette bringer oss til punkt nummer syv. Vi finner i vers 2 at Han 

forteller oss: "Og fem av dem var kloke". Og ordet som Han brukte her for 

"kloke", var det greske ordet "Phronimos", som betyr "klok". Men det kommer 



fra rotordet "phren", som mer nøyaktig blir beskrevet som "en som har 

forståelse", eller "en som har en evne til å oppfatte og å ta en rett beslutning." 

Og vi vet ifølge Matteus 13:10-17 og Markus 4:10-12, at det skal være en viss 

gruppe forhåndsbestemte mennesker som er ordinert til å kjenne, og å forstå, 

og å oppfatte. 

Og vi vet også, gjennom det som Jesus fortalte oss i disse to skriftstedene, at 

ingen utenom disse bestemte personene, er i stand til å kjenne eller forstå 

Ordet. 

Og dette blir bekreftet av apostelen Paulus i 1. Korinterne 2, der Paulus 

forteller oss at "ingen kan forstå det som er fra Gud, uten at Guds Ånd er i 

ham." Og faktisk så forteller han oss at "hvis du ikke har Guds Ånd, er det 

umulig for deg å forstå det som er fra Gud.” 

Så dette er hva lignelsen om de “ti” jomfruene også forteller oss. Det spiller 

ingen rolle om de tar hensyn til Ropet, til Budskapet. Uansett om de lever et 

hellig, innviet og adskilt liv. Hvis de ikke har den Oljen, Den Hellige Ånd i seg, da 

vil de ikke gjenspeile livet. De vil ikke manifestere Ordet i sitt liv. Og selv om de 

hører Budskapet: "Kom ut for å møte Ham", og de kommer ut, men de vil ikke se 

Ham, selv om Han er her. 

Hvis dere ønsker å vite om dere er født på ny eller ikke. Dere vil vite at dere er 

født på ny når Guds Ord blir levendegjort, ikke bare til dere, men inni dere. 

Paulus sa: 

Efeserne 2:1 Også dere har han levendegjort, dere som var døde i 

overtredelser og synder, 

Kolosserne 2:13 Og dere som var døde i deres overtredelser og 

uomskårne kjød, har Han gjort levende sammen med Ham. Og Han har 

tilgitt dere alle overtredelsene,  

Og det er din nøkkel: "sammen med ham", for hvis Hans Liv lever og forblir i 

dere, da er dere levende til Hans Ord, og dere kan se det etter hvert som det 

går i oppfyllelse. 

Kolosserne 3:4 Når Kristus, som er vårt liv, åpenbares, da skal også dere 

bli åpenbart sammen med Ham i herlighet. 



Broder Branham sa i: 

64-0500 Lydbrevet til Lee Vayle: 2 “For hvis de bare ser det i den tiden som 

har vært, da er det ikke noe håp for menigheten. Menigheten må se det i 

nåtid. Så Gud sender sin profet for å manifestere, den nåværende tiden av 

det. Skjønner du? Og så, etter at det er over, da er det historie.” 

Igjen sa han i talen: 

65-0725m De Salvede i Endetiden 219 Sa: "JEG ER sendte meg". JEG ER! 

Ikke Jeg var, eller vil bli. JEG ER, nåtid, Ordet nå. Ikke Ordet som var, Ordet 

som vil komme; Ordet som er nå. Forstår dere? Får dere tak i det? 

65-0725m De Salvede i Endetiden 233 For det er umulig for dem som engang 

er blitt opplyst, og ikke beveget seg videre med Ordet der det ble 

manifestert, de er døde, de er borte. 

Nå, som jeg tidligere har sagt, dette ordet "klok", som Jesus brukte her fra det 

greske ordet "Phronimos", det betyr "å være forstandig eller fornuftig i en 

praktisk forstand." 

Vi ser Ham bruke det samme ordet i: 

Matteus 7:24 Derfor; hver den som hører disse Mine ord og gjør etter dem 

(med andre ord: Setter dem ut i handling), ham vil Jeg sammenligne med en 

klok mann som bygde huset sitt på fjell. 

25 Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot 

dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt (har sin grunnvoll) på 

klippen. 

(Og vi vet at denne klippen er åpenbaring. Og Paulus fortalte oss at det ikke kan 

legges noe annet grunnvoll enn den som allerede er lagt. Og det er Kristus.) 

Og så leser vi videre:  

26 Men hver den som hører disse Mine ord og ikke gjør etter dem (ikke 

setter dem ut i handling), han er lik en uforstandig mann som bygde huset 

sitt på sand. 

(dere vil legge merke til her at han ikke har noen grunnvoll) 

27 Og regnet øste ned, vannflommene kom, og vinden blåste og slo mot 

dette huset. Og det falt. Og fallet var stort."  

I denne lignelsen ser vi at de som kloke, er de som ikke bare hører, men også 

setter ut i handling det som de hører. 



Dette: "Å høre, å gjenkjenne og å handle på Guds Ord”, det blir ansett for å 

være den forstandige eller fornuftige tingen som vi må gjøre. 

Men naturligvis så ser vi at den uforstandige jomfruen, det er de som også 

hører, men de gjør ikke etter det. Og fordi de ikke handler etter det som de 

hører, så blir de ikke ansett for å være kloke eller forstandige, men heller 

tåpelige. For de kunne ha gått til handling og reddet sitt hus. Men de gjorde det 

ikke, og derfor ble deres hus ødelagt. 

Med andre ord: de hører, men fordi de ikke gjenkjente det som de hørte, så 

gjorde de det ikke, heller ikke reflekterte de det Ordet. 

Hvor mange troende i dag ser på sine egne barn som går nedover på feil vei, at 

de er på vei mot ødeleggelse, bare fordi de ikke anvendte Tegnet. 

Hvordan anvender dere noe? Dere tar det i bruk. Hvordan anvender dere 

maling? Dere er nødt til å åpne boksen, og på en eller annen måte plassere 

malingen på veggen. 

Broder Branham sa: "Det vil ikke gjøre noen ting godt for dere, hvis dere 

ikke anvender det, det må bli brukt!" Og det betyr at det er nødt til å bli tatt i 

bruk, ellers vil det ikke gjøre noen ting godt for dere. 

Vel, den eneste forskjellen mellom de Kloke og de Uforstandige, er at den Ene 

hadde sin grunnvoll bygget på Jesu Kristi åpenbaring, mens den andre ikke 

hadde det. De samme lærdomsvindene blåste ned på dem begge. De ble begge 

utsatt for det samme regnet og vinden og flommen. Vi blir advart dette i: 

Jesaja 59:19 "Når fienden kommer inn som en flom, da skal Herrens Ånd 

reise opp en standard imot ham". 

Men det som jeg vil at dere skal legge merke til, er at de samme prøvelsene vil 

komme over både de kloke og de uforstandige. Men de kloke vil ikke vakle i 

løpet av denne tiden for prøvelser, fordi de har et fundament som er bygget på 

en Klippe. Og den Klippen er åpenbaring. De har en manifestasjon av 

Guddommelig Sannhet. 

4 Men de kloke tok olje i karene sine sammen med lampene sine. 

Med andre ord: "Ordet ble salvet til dem." Det utgjør all verdens forskjell. Disse 

som Ordet er blitt salvet til, da er det blitt et Levende Ord. Men til de andre er 

det ikke et Levende Ord, men et sett med regler og forskrifter som de må følge. 



Her ser vi hva som skjer med dem som hører dette budskapet, men de forstår 

det ikke. 

Jesaja 28:8-13 NIV "Alle bord er dekket med spy og det er ikke et sted uten 

skitt." (Hva er spy? Maten fra en annen tid.) 

9 "Hvem er det Han prøver å lære? Til hvem er det Han forklarer Sitt Budskap? 

Til barn som er avvent fra melk, til de som nettopp er tatt bort fra brystet? 

10 For det er, (Hva er dette som er? Budskapet som Han forklarer til dem.) For 

det er: Gjør og gjør, gjør og gjør, regel på regel, regel på regel, litt her og litt der. 

11 Ja vel da, med fremmede lepper og ukjente tunger vil Gud tale til dette folket. 

12 Han sa til dem: "Dette er en hvileplass, la de trette få hvile", og "dette er 

stedet der dere hviler" - men de ville ikke høre. 

13 Så da vil Herrens Ord til dem bli Gjør og gjør, gjør og gjør, regel på regel, 

regel på regel, litt her, litt der - slik at de skal gå og falle bakover, bli skadet, og 

bundet og bli tatt til fange." 

Og slik ser vi at den uforstandige jomfruen, de hadde ikke det salvede Guds 

Ord. Da de skjønte hvor sent det var, da gikk de til disse som forsto hva 

Midnattsropet var. Og de begynte å søke denne salvelsen, men det var for sent. 

Og da de forsto at de ikke hadde den salvelsen, da gikk de til dem som selger 

det Salvede Ordet, oljen. Og de prøvde alt de kunne for å arbeide seg opp til en 

tilstand av salvelse, men det var til ingen nytte. Så la oss lese videre og se hva 

som skjer med dem. 

2 Fem av dem var kloke,  

Nummer 8: “Og fem av disse kvinnene var uforstandige”. 

Vel, for å forstå dette, så forteller Jesus oss i neste vers hvorfor de fem var 

uforstandige. 

3 De som var uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. 

Nå, her er den scenen som Han bygger opp i våre sinn. Disse ti jomfruene, alle 

sammen er på vei for å møte Brudgommen med lamper (Bibler) i hånden, men 

fem av dem har ikke noe olje i karene sine til å lyse opp Ordet. Dermed har 

lampene, eller Guds Ord blitt ubrukelig for dem. 

Nå, betydningen av dette er at lampen blir brukt til å lyse opp stien foran dere, 

slik at dere ikke mister veien. Men lampen må bli antent, ellers vil den ikke bli til 

noen nytte for dere. Den blir bare en masse med ekstra vekt, som representerer 



en ekstra belastning å bære på, som i virkeligheten blir legalisme. [Legalisme 

betyr: "Tro på frelse gjennom gode gjerninger."] 

Vel, på samme måte som en lampe uten olje, slik er det også hvis Guds Ord 

ikke blir antent i hjertet vårt. Det vil ikke være til noen nytte for deg. 

Og slik ser vi at disse Bibel-bærende kvinnene er der ute i mørket uten lys. De 

bærer på en lampe (Guds Ord), men tilsynelatende så vet de ikke hvordan de 

skal bruke Ordet eller hva Det er for? Ellers ville de sørget for at de hadde olje i 

sine kar. 

Og hvor mange mennesker er det i dag som bekjenner at de har Budskapet, 

Guds Ord? Men fordi de ikke har olje, så vet de ikke hvordan de skal bruke 

denne store Lampen (Ordet) som Gud har gitt til oss. Og dermed så vandrer de 

fremdeles i mørket. Og lampen, eller Guds Ord, er ikke til noen nytte for dem, 

selv om de har hørt midnattsropet, som er dette Ropet i 1.Tessalonikerne 4. 

For de vet ikke hvordan de skal bruke lampen (Ordet) til å se tydelig hva 

Budskapet erklærte, “At han er her.” Og når de da kommer ut fra deres 

kirkesamfunn, og de går for å møte brudgommen, da kan de ikke se Ham som 

er her. Hvorfor? Fordi de ser på karet, og etter Hans komme. Og de forstår ikke 

at der er en tilsynekomst før det skjer et komme. Han som er her, er 

Herlighetens Far, og Han er den usynlige Gud. 

Og fordi de ikke vet hvordan de skal dele ut Sannhetens Ord på rett måte, da vil 

det lyset de hadde, snart slukne. Og de vil vandre i et totalt mørke, ikke noe 

annerledes enn resten av verden. 

Og slik ser vi at denne patetiske scenen utfolder seg, hvor vi har "ti" kvinner. 

Dette er gode kvinner, de er damer, de er jomfruer, de sitter ikke i noen 

kirkesamfunn. De er jomfruer som ikke er blitt rørt av menn. 

Nummer 9: Matteus 25:4 Men de kloke tok olje i karene sine sammen med 

lampene sine.  

Legg merke til at karet er sammen med deres lampe. Lampen er Guds Ord. 

Men oljen er altså i deres kar, i deres legeme. Det er ikke Oljen i lampen, i 

Ordet. Det er oljen i deres kar som gir lys til Ordet. 

Legg merke til betydningen av disse ordene som Jesus bruker her, og hvordan 

han sier det. 

De kloke tok olje inn i sine kar. Det betyr at de hadde et kar som var atskilt fra 

lampen. Nå, karet representerer deres eget individ. 



Apostelen Paulus fortalte oss i: 

1.Tessalonikerne 4:3 For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse, at dere skal 

avstå fra seksuell umoral, 

4 at hver av dere skal vite hvordan han skal vinne sitt eget kar i hellighet og 

ære, 

Så ditt kar er det legemet som Gud har gitt deg. Ditt kar er kroppen din. Med 

andre ord så skulle vi vite hvordan vi kan holde vårt kar i hellighet. Og karet 

representerer kroppen din, ditt individ. 

Og igjen leser vi om da Gud talte til Ananias angående Paulus: 

Apostlenes gjerninger 9:15 Men Herren sa til ham: (Gud taler til Ananias) 

«Gå, for han (Paulus) er et utvalgt kar for Meg til å bære Mitt navn fram for 

hedninger, konger og Israels barn. 

Så vi ser at de fem kloke jomfruene tok olje inn i karet sitt. Og vi vet at olje 

representerer Den Hellige Ånd, eller salvelsen av Gud. 

1.Samuel 16:13 Da tok Samuel oljehornet og salvet ham midt iblant hans 

brødre. Og Herrens Ånd kom over David fra denne dagen og siden. 

La meg nå gå videre og vise dere at denne oljen ikke bare representerer Den 

Hellige Ånd i den troende, men også en evne gitt til den troende av Den Hellige 

Ånd, til å kjenne og forstå Guds Ord. For salvelsen er gitt nettopp for den 

hensikten, å skinne fram Guds lys, akkurat som oljen i lampen er for å skinne ut 

et lys fra lampen. 

1.Johannes 2:20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alt. 

Og Johannes gjør det tydeligere når han sier: 

21 Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi 

dere kjenner den, og fordi dere vet at ingen løgn er av sannheten. 

Og legg merke til hvor konkret Johannes blir når det gjelder hva denne 

salvelsen vil gjøre for deg, og også hva som skjer når du mangler salvelsen. 

22 Hvem er løgneren uten den som fornekter at Jesus er Kristus? (Den som 

salver) Merk dere så hvordan Johannes blir veldig, veldig spesifikk på hva den 

løgnen er. 

Han er Antikristen, han som fornekter Faderen og Sønnen. 

Og husk at ordet "og" er et bindeord som binder to ting sammen. 

2.Johannes 1:9 Hver den som begår overtredelser (det betyr å gå utover 



grensene), og som ikke blir (ikke blir værende) i Kristi lære, har ikke Gud. Den 

som blir i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen. 

Så Johannes er veldig klar på hva en antikrist-ånd er. Deretter viser Johannes 

tydeligere hva denne ånden driver på med, når han sier: 

1.Johannes 2:23 Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den 

som bekjenner Sønnen, har også Faderen. 

Fordi, hvis de fornekter at Jesus er Guds Sønn, da gjør de Ham til Gud, 

Sønnen. Og nå har de to guder. Og videre, hvis de fornekter at Han er Guds 

Sønn, hvordan kan Gud da være en Far? En Far har i det minste ett barn, ellers 

er han ikke en Far. Og uten en Sønn, da er Gud bare Gud, men Han kunne ikke 

være Far. Hvis de da sier at Jesus er sin egen Far, da fornekter de at Han er en 

Sønn. Og dermed fornekter de at Gud er en far, og dere ser hvor det fører hen? 

Forvirring! 

Og Johannes sier at hvis dere ikke har Sønnen, da har dere ikke Faderen, men 

hvis dere erkjenner Sønnen, da erkjenner dere per definisjon også Faderen. 

Legg også merke til at han sier:  

23 Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. 

(Og det ordet "har" er det greske ordet "ekko". Og dermed kan du ikke gi ekko 

av eller reflektere Faderen, hvis Han ikke har noen barn.) 

Den som bekjenner Sønnen, har  

(gir ekko av eller reflekterer sønnen, han gir ekko av)  

Faderen også. 

Åh, hvor vakkert Skriften kommer sammen. 

Romerne 8:29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også 

forutbestemt til å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være 

den førstefødte blant mange brødre. 

Og det ordet "likedannet", er ikke det samme ordet som ble brukt da han ba 

oss om ikke å bli likedannet med denne verden. 

Og hvis vi skal bli likedannet med bildet av Hans førstefødte sønn, hva slags 

bilde er da det? 

Filipperne 3:20 Men vårt borgerskap er i himlene, og derfra venter vi også på 

Frelseren, Herren Jesus Kristus. 

21 Han som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme så det blir likedannet med 



Hans herlighetslegeme. Det skal Han gjøre ved den kraft som gjør Ham i 

stand til å underlegge alle ting under Seg Selv. 

Så vi skal ha et herliggjort legeme, akkurat slik den eldste broderen mottok sitt 

herliggjorte legeme. 

Vel, vi må bevege oss videre fordi dette tar for mye tid. 

Matteus 25:5 Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle inn og sovnet. 

Nå, vi kunne tatt litt tid på dette. Men vi vet at gjennom menighetstidene, da var 

menigheten i en slags søvn der gjennom disse mørke tidene, da Guds ord lå i 

dvale. Men legg merke til det neste vers, og hvor spesifikk den tiden er som 

Jesus bringer frem i denne lignelsen. Han forteller oss at det er helt på slutten 

av dagen, noe som innebærer tidens avslutning. Det er nesten midnatt ... 

Vel, vi har gjort ferdig ni punkter frem til denne tiden, og vi nærmer oss punkt 

nummer “ti.” Og hva vil TI representere? Det representerer at hele syklusen nå 

er fullført. Og hva ser vi her som punkt nummer “ti”? 

Nummer 10: Matteus 25:6 Men ved midnatt lød det et rop,  

(Og det er helt på slutten av dagen, når det ikke er noe mer tid igjen, det er 

midnatt ... og kan vi ikke se den samme tingen i Åpenbaringen 10:7, at tid skal 

ikke være mer?) 

Nummer 11: Elleve, som er 1 + 1 = to. Og det er det tallet som broder 

Branham ble født under. Han er nummer to ved fødselen. Født den 4.6.1909. 

Det tilsvarer 4 + 6 + 1, og vi stryker ut (9, og 0 og 9). Så han er en ellever, som 

også er en toer, fordi nierne avbryter det. 

Og legg merke til dette midnattsropet som blir gitt ut. Vel, jeg vil at dere merker 

dere at de hørte alle sammen midnattsropet, ikke sant? Så for at folket skulle 

kunne høre midnattsropet, da måtte de befinne seg blant disse som levde i 

denne ellevte time, som Jesus taler om i en annen lignelse. Fordi menneskene i 

denne ellevte time vil være disse som er der for å høre midnattsropet. Vi vil 

komme inn på det i en annen tale. 

Så det måtte være ganske høyt, ikke sant? Og dette ordet ropet her, det betyr å 

tale veldig høyt eller med en høy røst, ettersom det blir kalt et rop, ikke sant? 



Så vi kan si at alle jomfruer, både de kloke og de uforstandige, hørte dette 

Midnattsropet. Og hva var Ropet? Det var "Se", som betyr "Kikk og se", 

"Brudgommen kommer", Han er på vei ... 

Og hvem sto der og banket på døra? "Se Jeg står ved døren og banker". Det 

var Ordet. Og det er Åpenbaring 3, Ordet som står på utsiden av menigheten 

og banker. Og Jesus fortalte oss i Johannes 12 at Ordet ville dømme i de siste 

dager. 

Så vi ser også i  

Jakob 5:9 Se, dommeren står for døren. Så vi vet at Guds Ord banker på 

døren i denne midnattstimen og sier: "Jeg er her, kom ut for å møte meg." 

Vi ser det samme i Åpenbaringen 10, der det samme rotordet brukes til å 

uttrykke dette store ropet i vers 3. 

Åpenbaringen 10:1 Herren selv kommer ned,  

3 Han ropte med en høy røst (som er et rop) som når en løve brøler. Og da han 

hadde ropt, talte de syv tordner med sine røster. 

Og vi vet at den høye røsten liksom en løve, representerer en profetisk røst, 

eller som fra en profet. 

Gud taler gjennom sin profet som vi ser i: 

Amos 3:7 Det er sikkert at Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbaret 

sitt skjulte råd for sine tjenere profetene. 

8 Når løven brøler, (Ikke hviner, men brøler, et Rop) hvem skulle ikke da bli 

redd? Når Herren Gud taler, hvem skulle ikke da profetere? 

Se, profeten kunne ikke engang hjelpe for at han profeterte. 

Broder Branham sa dette i talen:  

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 igjennom. 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 nærer dere ikke på en mann; en mann, hans ord vil 

feile. Men dere spiser av det ufeilbarlige Ordlegemet, av Menneskesønnen. 

Og det var ikke annerledes med døperen Johannes. Han sa de samme ordene 

når han beskrev hva som skjedde i hans tjeneste. Sa ikke Johannes, "Jeg er 

bare røsten av en som roper i ørkenen" ... 

Og Gud er den samme i går, i dag og for evig. Gud forandrer seg ikke. Så se 

ikke på karet, se på Gud som bruker karet. Dere tilber ikke karet. Det karet er 

ikke Gud, det er bare en maske som Gud valgte å arbeide igjennom, og å 

uttrykke seg selv igjennom. Dere tilber ikke den brennende busken, dere tilber 

ikke Ildstøtten eller Skyen, eller Klippen som fulgte dem i ørkenen. Og likevel, 

var ikke disse tingene Kristus? Det er Ikke mannen, men de var salvet. Kristus 

betyr salvelse. Og Gud salvet disse tingene med Sitt Nærvær, Men det gjør ikke 

disse tingene til Gud, ikke noe mer enn at jorden er Gud. Og likevel kom Gud 

ned med Sitt Nærvær, og Han salvet jorden med Sitt Nærvær. Og markens 

trær skal klappe i hendene, osv. 

Ja vel, for å ikke komme bort fra emnet. Men legg merke til hva dette 

midnattsropet var. 

Matteus 25:6 Se, brudgommen kommer. Gå ut og møt ham! 

Nå, legg merke til hva det ropet var ... Ikke: 'Se, Brudgommen er her', men det 

ordet "kommer", er ordet erchomai, som betyr "kommer snart". Dette er ikke 

ordet "Parousia", som betyr at Han allerede er kommet, at han er 

"nærværende". Nei, dette midnattsropet taler om Brudgommens Komme. 

Derfor, hvis det taler om brudgommens komme, da er brudgommen ennå ikke 

kommet når dette Ropet finner sted. Hvem gir da dette midnattsropet? Det er 

absolutt ikke Brudgommen, men en annen som erklærer brudgommens snare 

ankomst. Og da kongen kalte ut til et bryllup for sin Sønn, legg merke til at Han 

er den som ropte frem bryllupet, det var Ham som ropte fram, det var Ham, 

kongen som ga ut Ropet. 



Og broder Branham sa i talen:  

54-1219M Guddommelig Helbredelse 283 Jeg er så glad i dag for å vite at 

Gud er i vår midte; Kongens Rop er her, ... 

63-0119 Kjennetegnet På en Sann Profet E-66 Det var et Rop fra Kongen i 

leiren. Gud var sammen med dem. 

57-0125 Hør Ham E-78 O Gud, hvor vi elsker Deg. Hvor vi tilber Deg. Du er i 

vår midte. Kongens Rop er her. Den store Jehova 

58-0326 Forenet Under Ett Hode E-50 Jeg tror at Hans Nærvær er her. 

Kongen, der er et Rop fra Kongen. 

59-0418 Tid for Beslutning E-44 Men hva klarte han ikke å se? Han klarte ikke 

å høre Kongens Rop i leiren der nede. De hadde en slått Klippe. De hadde en 

Ildstøtte, et overnaturlig tegn. Det klarte de ikke å se. Det er det som er i veien 

med verden i dag, de klarer ikke å se Det. 

60-1113 Fordømmelse Ved Representasjon 260 Og vi tror at det skal være en 

menighet i disse siste dager, som vil motta både tidligregn og senregn. Den vil 

være spredt ut over hele verden i denne Laodikea-tidsalderen. Den vil være en 

Menighet som blir kalt tilbake til den opprinnelige troen på Gud. Den vil være en 

Menighet som vil ha Jesus Kristus til å vandre i den, og manifestere seg selv. 

Kongens Rop vil være i den. 

Nummer 12: Matteus 25:6 Men ved midnatt lød det et rop: Se, brudgommen 

kommer. Gå ut og møt ham! 

(Nå vet jeg at King James-versjonen sier: Se brudgommen kommer, gå ut for å 

møte ham, men dette er en feil oversettelse. 

Originalen sier: Se Brudgommen, kom ut og møt Ham.) Dere forstår at 

Budskapet er alltid dette: "Kom ut", ikke "gå ut". For Han som forkynner 

Budskapet, er ikke der inn med deg. Men Han er på utsiden og sier: Kom ut fra 

dem og vær dere adskilt, sier …Hvem? Sier Herren! Så Hvem sier: Kom ut 

og møt Min Sønn? Herlighetens Konge. Selvfølgelig. 

Det er Han som har invitert deg til bryllupet. Det er han som forbereder det store 

måltidet. Han er den ene på utsiden som kaller deg til å komme ut. Og vi ser det 

i Åpenbaringen 3:20, for det er Ordet som kaller oss ut, og Gud er Ordet. 

Jesus fortalte oss i Johannes 12:48 at Ordet skal dømme på den siste dag. 



Hvem er da denne Dommeren som står ved døren i Jakob 5:9. Det er Gud 

Ordet. 

2.Korinterne 6:17 Derfor: Kom ut fra dem og vær atskilt, sier Herren. Rør ikke 

det som er urent, så skal Jeg ta imot dere. 

18 Og Jeg vil være Far for dere, og dere skal være Mine sønner og døtre, sier 

Herren, Den Allmektige. 

Vi ser det samme i Åpenbaringen 18:4 der Gud sier: “Kom ut fra henne, mitt 

folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder.” Han er den samme 

og forandrer seg ikke. Gud sa: "Jeg er den jeg er". Og hvis Han ikke forandrer 

seg, da vet vi at hver gang vi ser at Skriften forkynner: "Kom ut", da er det 

Faderen som kaller på oss til å komme, akkurat som vi så Faderen, kongen, 

som kaller på folk til å komme til Brudgommens bryllup. 

Matteus 22:1 Og Jesus tok til orde og talte igjen til dem i lignelser. Og Han sa:  

2 «Himlenes rike kan sammenlignes med en konge som laget i stand bryllup for 

sin sønn. 

3 Og han sendte ut tjenerne sine for å kalle på dem som var invitert til bryllupet. 

Men de ville ikke komme. 

4 Da sendte han ut andre tjenere og sa: Si til de inviterte: Se, jeg har gjort i 

stand festmåltidet mitt. Oksene mine og gjøfeet er slaktet, og alt er ferdig. Kom 

til bryllupet!  

5 Men de brydde seg ikke om det og gikk sin vei, en til sin egen gård, en annen 

til sin forretning. 

6 Og de andre grep tjenerne hans, mishandlet dem og drepte dem.  

7 Men da kongen hørte dette, ble han vred. Han sendte ut hærene sine, utslettet 

disse morderne og satte ild på byen deres. 

8 Så sa han til tjenerne sine: Bryllupet er vel gjort i stand, men de som var 

invitert, var ikke verdige. 

9 Gå derfor ut på hovedveiene, og innby så mange som dere finner til bryllupet! 

10 Så gikk tjenerne ut på hovedveiene og samlet sammen alle de fant, både 

onde og gode. Og bryllupssalen ble fylt med gjester. 

11 Men da kongen kom inn for å se til gjestene, så han en mann der som ikke 

hadde på seg bryllupsklær. 

12 Så sa han til ham: Venn, hvordan kom du inn her uten bryllupsklær? Men 

han tidde. 

13 Da sa kongen til tjenerne: Bind armene og føttene på ham, før ham bort og 

kast ham ut i det ytterste mørke! Der skal det være gråt og tenners gnissel. 

14 For mange er kalt, men få er utvalgt. 



Så dette kongeropet da, som går ut, om Kongesønnens bryllup, det er 

Tilsynekomsten før Hans Komme. 

Nummer 13: Nå, 13 er nummeret til USA, og vi har ikke tid til å gå inn på det. 

Men vi har allerede forkynt om det, så vi vil hoppe over den delen for nå. Men 

jeg vil at dere merker dere:  

Matteus 25:7 Da stod alle jomfruene opp og trimmet lampene sine. 

Legg nå merke til at dette er vers syv. Og det er Matteus 25, som er 2 + 5 = 7. 

Så vi har en dobbel bekreftelse på 7, som her er fullendelse. Og i den syvende 

tidsalderen er det tid for å trimme lampen. 

Husk nå at lampen er Guds Ord. Så hva betyr dette å trimme lampen? 

Legg merke til når de alle begynte å trimme lampene sine, noe som jeg tror 

betyr at de begynte å søke i Ordet, for å få en forståelse av hva dette 

Midnattsropet handlet om. Det er da at den virkelige forskjellen mellom 

jomfruene kommer til syne. De kloke hadde Den Hellige Ånd og ble gjort rede. 

Men de uforstandige ble klar over at de ikke hadde oljen, som representerer 

Den Hellige Ånd. 

Dette er forskjellen mellom dem. Men det var nødvendig med Ropet for å bringe 

dette til en forståelse. Og dette er også grunnen til at de kloke visste hvem det 

var som sto ved døren, og de uforstandige visste det ikke. Jeg tror at dette også 

taler om at de kloke har en forståelse av "Toppstenen som kommer tilbake og 

roper nåde, nåde være med dem.” For de uforstandige var ikke klar over 

denne nåden. Da de gjennomsøkte Ordet, da så de tilsynelatende noe der som 

de selv måtte gjøre. Men når de kloke trimmet sine lamper, da så de Skriftene 

som sa: "Han vil gjøre rede et forberedt folk", og også "Han som begynte 

den gode gjerningen i dere, vil utføre den”. Og det var andre skriftsteder som 

lot oss få vite hvordan vi skulle tilnærme oss Ham. Og da gikk de kloke bare ut 

til Ham, mens de uforstandige begynte sitt strev i egne gjerninger. 

8 Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av oljen deres, for lampene våre er 

sloknet. 

Legg merke til lampene deres var sloknet. Det betyr at de en gang hadde vært 

antent. Det betyr at veken hadde en gang vært i kontakt med oljen. Men ikke nå 

lenger, for oljen hadde gått tom. Salvelsen hadde forlatt dem. Veken må være i 

kontakt med oljen, (Ånden), og da er den i stand til å bli antent og bringe frem 



lys. Men åh, Budskapstroende, dere som vil høre denne talen, og dere som vil 

lese den. Paulus sa: “Dere løp godt, hva var det som har hindret dere.” 

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. 

Og vi har flere mennesker idag som selger Budskapet enn noen gang tidligere. 

Og dere kan få det så billig. Så hvis dere ikke har et fullt bibliotek med 

Budskapet, da viser det at dere har plassert andre ting foran Guds Ord. 

10 Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen.  

(Legg merke til at det siste som skjer før Brudgommen kommer, er at de, den 

uforstandige jomfruen, ble fanget opp i en kjøpelyst. Og hva er det de bråker 

over i dette Budskapet i dag? Er det ikke over hvem som har rett til å selge 

Budskapet ? Kan dere ikke se hvor vi er hen?) 

10 Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede 

gikk inn med ham til bryllupet, og døren ble lukket. 

Legg merke til hva som var fokuset for de to gruppene av jomfruer. De kloke 

gikk ut for å møte Brudgommen, og de andre jomfruene gikk til dem som solgte 

oljen. Så mens den ene var fokusert på å møte brudgommen, var de andre 

fokusert på å finne disse som selger. 

Dette burde rett der ryste opp folket, fordi det er så klart. Og Gud tolker Sitt Ord 

ved å få det til å skje. Og hvis dere ikke kan se at dette skriftstedet blir oppfylt, 

da er dere blinde og nakne, og dere vet det ikke. 

Broder Branham sa i talen: 

58-1012 Et Uventet Mysterium Tar Menigheten Bort E-35 De var klare til å 

møte Ham, men noen av dem lot oljen deres gå tom. Ikke la det være slik med 

deg. Behold olje i lampen din. Oljen er Ånden, Den Hellige Ånd. La aldri den 

tømmes ut fra deg. Når du føler at kjærligheten din 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.” 

56-0603 Livets Bok hos Lammet E-28 Noah var et bilde på de som ble båret 

over, slik som den sovende jomfruen. Men Enok ble forvandlet like før 

trengselen slo til. Og Enok ble tatt opp og ble ikke funnet, fordi Gud tok ham. Et 

bilde på Menigheten som hele tiden vandrer fremover. Og Noah holdt øye med 

ham. Da han så at Enok var dradd, da visste han at det var på tide å komme inn 



i arken, for å bli båret gjennom trengselen. Bibelen sa at det var ti jomfruer som 

gikk ut for å møte brudgommen, og fem var kloke; fem var uforstandige. Og de 

var alle jomfruer, hver og en av dem. Men fem var kloke. Og de hadde olje i sine 

lamper. Og de dro ut for å møte brudgommen. Og brudgommen kom. Og de 

som hadde olje, gikk inn. Ser dere, tatt opp til Himmelen, de går sammen med 

Brudgommen. Men de som ble latt tilbake, de kom og ville inn, de også. 

Akkurat slik som disse som kom og banket på døren til arken. "Noah, slipp 

oss inn." Men Gud hadde lukket døra. Nei, min venn, en av disse dagene vil 

Gud gi deg ditt siste kall. Etter det vil døren mellom nåde og dom bli lukket. Ikke 

bli utelatt. Kom inn nå mens du kan. Ikke bry deg noen ting om hva verden sier. 

Kom inn i Kristus, “for de som er i Kristus, vil Gud bringe med seg.” 

Skjønner? 

Nå vil jeg at dere legger merke til noe her. Mens de andre, de som ble ansett å 

være uforstandige, gikk ut og prøvde å finne en salvelse for å forstå dette 

Midnattsropet, så gikk de andre inn til bryllupet, inn i Brudgommens Nærvær, 

slik vi kan lese: De gikk inn sammen med Ham. 

11 Etterpå kom også de andre jomfruene og sa: Herre, herre, lukk opp for oss!  

Etterpå ble de andre klar over hvem det var som banket på, og hvem det var 

som var Nærværende. Men det var for sent da. De gikk glipp av Ham fordi de 

ikke hadde vært rede. Ordet hadde ikke blitt salvet til dem, og de gikk glipp av 

åpenbaringen om Jesus Kristus. De ble latt tilbake til den tiden for trengselen. 

12 Men han svarte og sa: Sannelig sier Jeg dere: Jeg kjenner dere ikke. 

Dette ordet “å kjenne”, er et gresk ord som betyr "å kjenne fullt ut". Men i den 

sammenhengen som Jesus her bruker det, ville det gi oss en henstilling om at 

Han egentlig sa: "Jeg har egentlig aldri hatt et fullbyrdet forhold til dere", og 

derfor, (Slik som doktor Hoyer fra Wheaton College i Illinois, som en gang ble 

ansett som den største amerikanske eksperten i gresk.) han sa at dette skulle 

bli oversatt på denne måten: "Jeg pleide å kjenner dere som min hustru, men 

jeg kjenner dere ikke lenger som min hustru.” 

Med andre ord så fullbyrdet vi aldri forholdet vårt isammen, og derfor kjente jeg 

deg egentlig aldri i en ekteskapelig forstand av ordet. 

Til slutt ser vi her at Jesus gir oss en advarsel angående denne lignelsen og hva 

det betyr: 

13 Våk derfor! For dere kjenner verken dagen eller timen for Menneskesønnens 

komme. 



Og naturligvis, dette ordet "våk", betyr å holde et våkent øye med, eller en 

åndelig årvåkenhet for Menneskesønnens Parousia. 

Og husk at hvis dette Midnattsropet, eller dette Ropet, fremdeles er en 

hemmelighet for deg, da har den ikke blitt åpenbart for deg. Og så lenge den 

ikke er blitt åpenbart for deg, da vil den fremdeles ikke tilhøre deg. 

For vi leser i: 

5.Mosebok 29:29 Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbarte er for 

oss og for våre barn til evig tid, for at vi skal holde alle ordene i denne lov. 

Legg merke til at broder Branham sa, "Når du virkelig er blitt døpt av Den 

Hellige Ånd, da er Budskapet ikke lenger et mysterium for deg, det er ikke 

lenger en hemmelighet for deg, for du vet det!" "Det er alt sammen blitt 

opplyst foran deg." Jeg tror ikke at du vil trenge å få noen til å ta deg til side og 

fortelle deg om tiende, eller behovet for å være i Menigheten. Du vil bare 

automatisk være der når disse dørene åpnes, fordi det er en virkelighet for deg. 

Og du Elsker Ham så mye at du ikke kan få nok av Ham. Og fordi det er virkelig, 

da vil du hungre og tørste etter så mye av Ham som du kan få. Du trenger ikke 

noen til å holde deg i hånden og leie deg gjennom som en baby. For du er rede 

til å leve eller dø, til å synke eller drukne, eller hva enn som er nødvendig for 

Hans Ords skyld. 

Dere skjønner at det er hva den nye fødselen handler om. Det er ikke bare å 

komme til et fellesskap. Det handler om å bli født på nytt, som et nytt individ, en 

ny skapning i Kristus Jesus. Det gamle er borte, og alle ting er blitt nye. Du 

lever ikke for jobben din, du lever ikke for ferien din, du lever ikke for din nye bil, 

slik som resten av verden gjør. Du lever fordi Kristus lever i deg. Du har ingen 

lyst etter tingene i denne verden. Jeg sier ikke at noen av de tingene ikke er fine 

å ha, men at de egentlig ikke kan tilfredsstille oss. Og det er bare én ting som 

kan tilfredsstille oss, og det er å kjenne Ham. 

Og hva er beviset på at Han har fylt deg med Sin Ånd, og at du er blitt døpt i 

Ånden til den levende Gud? "Når du virkelig er blitt døpt av Den Hellige Ånd, 

da er Budskapet ikke lenger et mysterium for deg, det er ikke lenger en 

hemmelighet for deg, du kjenner det!" "Det er alt sammen blitt opplyst 

fremfor deg". 

La meg lese et sitat til før vi avslutter.  

64-0823E Spørsmål og svar 1032-Q-306 “Etter at bruden er rykket bort, vil da 

noen av de uforstandige jomfruene bli frelst, eller vil de alle være fortapt? Nei. 



Se nå, alle ting vil være avsluttet for denne hedningemenigheten når bruden er 

blitt 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!" Helligdommen blir med andre ord full 

av tåke, der hvor advokaten sto for å tale vår sak. Kristus forlater helligdommen; 

Hans mellommannstjeneste er over. Bortrykkelsen kommer; Han forlater 

helligdommen, går ut og tar Forløsningens Bok, og krever alt det som Han har 

gjenløst. Det er ikke noe mer Mellommannstjeneste. Hvor mange forstår det? 

Jeg hadde om dette i et av Seglene, eller et av ... Ja, Seglene, tror jeg det var, 

at Kristus kommer frem for å kreve sin Mellommannstjeneste. Bare et øyeblikk. 

"Vil den uforstandige jomfru bli frelst?" Nei. Uansett hva som skjer, 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. 

La oss bare bøye våre hjerter i bønn. 

 


