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64-0614M Avdekkingen 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, er det—

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

river det opp, 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, løftet 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. 

Nå, hva broder Branham forteller oss, er at "der er et Ord for hver tidsalder", 

og når det Ordet som er skrevet, blir manifestert foran deg i din tid, den 

Manifestasjonen er da en tolkning av Ordet. Det blir da det manifesterte Ordet. 

Og dette er ingen heksekunst, folkens. Hvis Gud sa det, og du ser at det skjer, 

da har du tolkningen av hva Gud sa i Sitt Ord. 

William Branham visste dette for sin tid. Han så Malakias 4, Lukas 17:30 og 

Åpenbaringen 10:7. Og han så at hans eget liv, han elsket å være ute i 

villmarken, slik som Elias. Og han så at Gud hadde talt til ham, og fortalt ham at 

han hadde en gjerning å gjøre. Nå var det opp til ham å finne det i Guds Ord. 

Og da han gjorde det, entret han inn i det. Og det ble manifestert i hans liv. Og 

så, da han entret inn i det skrevne Ordet, ble han den levende legemliggjørelsen 

av Malakis 4, Lukas 17:30, og Åpenbaringen 10:7. 

Og la meg bare si dette at det er ikke noe annerledes med noen mann som Gud 

kaller i enhver tidsalder. Når enhver ekte troende ser Ordet som er skrevet for 

hans tid, og anerkjenner det for hans dag, og handler på det som ble skrevet for 

hans tid, da blir han den levende legemliggjørelsen av det skrevne Ordet. Og 

når han stiger inn i det Ordet, da blir han det Ordet uttrykt for den dagen som 

han lever i. Og det er ikke noe annerledes for deg, for meg, eller for noen Guds 

profet, eller noen Guds mann gjennom hele Bibelhistorien. 



Hvis vi skal være skrevne brev, da er det ikke på grunn av noe som du har 

skrevet, fordi Ordet allerede er skrevet. Men det er ennå ikke blitt uttrykt for din 

tidsalder. Ordet som er skrevet, ble allerede skrevet i denne Bibelen før jordens 

grunnleggelse. Det er derfor vi kaller det Guds Ord. Men det som gjør at vi er 

kjent og lest av alle mennesker, det er når dette Ordet for vår tidsalder blir 

manifestert i deg, og gjennom deg, og rundt i dine omgivelser. Det er da vi blir 

skrevne brev kjent og lest av alle mennesker. Ikke at vi skriver, men det er 

Gud som allerede har gjort skrivingen før verdens grunnleggelse. Og Han har 

skrevet et Ord eller et løfte for enhver gruppe av troende for alle tidsaldre. Så 

når vi ser det Ordet som Gud allerede har skrevet, og vi forstår at det er for den 

tidsalderen som vi lever i, da, når vi har gjenkjent det, og handler på det, da blir 

vi det Ordet uttrykt. Vi stiger inn i det Ordet, fordi det på en eller annen måte 

roper ut til deg. Akkurat som noe inni deg sier: Det er for denne tiden, og det er 

for meg. Og når du ser det, og gjenkjenner det, og deretter handler på det, da 

blir det ditt. Det er ikke noe annerledes enn hva Gud fortalte Israel før de skulle 

krysse over Jordan.  

I 5.Mosebok 11, når vi leser dette Skriftstedet, da vil det ikke gjøre deg noe 

godt uten at du leser det som om det er til deg selv. Og du legger din egen 

situasjon inn i det. Det er slik vi skulle lese hele Guds Ord. Som om Han har 

skrevet det til deg personlig. Da blir det levende for deg.  

5.Mosebok 11:18 Så legg dere da disse mine ord på hjerte og sinn og bind dem 

som et tegn på deres hånd og la dem være som en minneseddel på pannen.  

19 Lær deres barn dem ved å tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går 

på veien, og når du legger deg, og når du står opp. 

20 Skriv dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter,  

21 for at dere og deres barn skal få mange dager i det land som Herren med ed 

har lovt å gi deres fedre - så dere må leve der like så lenge som himmelen 

hvelver seg over jorden. 

Med andre ord, en plan for å holde fast på Ordet i en evighet. Og for å gjøre det, 

må du ha evig Liv. Og evig Liv kommer gjennom Guds Ord, for Det er Guds 

Sæd. 

22 For dersom dere nøye holder alle disse bud som jeg befaler dere å holde, 

så dere elsker Herren deres Gud og vandrer på alle hans veier og holder fast 

ved ham,  

23 da skal Herren drive ut alle disse folk for dere. Dere skal jage bort folk som er 

større og mer tallrike enn dere selv. 

24 Hvert sted dere trår på med deres fot, skal tilhøre dere 



Og det er over 800 løfter i Skriftene som vi kan innta. Og Han sa at hvert skritt 

som du tar på denne reisen sammen med Gud, hvor du vandrer i Lyset liksom 

Han er i Lyset, da må du kreve dem som din egen, ellers vil ikke løftet gjøre deg 

noe godt. Det er bare for dem som vil ha det, og som krever det. 

Broder Branham gjør dette veldig klart i talen: 

64-0614M Avdekking Av Gud 270 Legg merke til dette. Så vi blir en del av 

Ham, siden du er dette dekket som tildekker Ham. Du er en del av Ham, så 

lenge som Kristus er i deg, slik som Kristus var av Gud. Fordi Gud var i 

Ham, det gjorde Ham til Gud. Og slik som Kristus er i deg, håpet om 

Herlighet, da er du blitt en del av Kristus. “Den som tror på Meg, han skal 

også gjøre de gjerninger Jeg gjør.” Skjønner? Du blir en del av Kristus så 

lenge Kristus er skjult inni deg. Da er det dekket til for den vantro, men du 

vet at Han er i deg. Du er et tempel for Kristus som er bak forhenget, bak 

huden. Så vi er bak, på grunn av denne tildekningen, tildekket igjen i 

menneskelig kjød. Det skjuler Gud (Ordet) for den vantro. 

271 Som det er skrevet, ser dere? “Skrevne, dere er skrevne brev”, sier 

Bibelen. Nå, hva er brev? Det er et “ord som er skrevet”. Og dere er “det som 

er skrevet”. Med andre ord, du kunne lese Det på denne måten: “Dere”, står 

Det, “dere er skrevne brev”, eller “dere er Ordet som har blitt skrevet og 

manifestert”. Ingenting kan bli lagt til Det. Du kan ikke si: “Jeg er et skrevet 

brev”, og så leve et eller annet, noe utenfor det som Denne allerede har 

skrevet, [Broder Branham klapper på Bibelen sin—Red.] fordi ingenting kan bli 

lagt til eller bli tatt bort. 

Nå skal jeg hoppe litt opp til §280, for å holde hans kontinuitet i tanken her. Og 

så vil vi se på avsnittene videre nedover veien. Men legg merke til i §280, hvor 

han fortsetter her med denne tanken og sier:  

280 “Dere er skrevne brev, lest av alle mennesker.” Eller: Dere er vår … Jeg 

oversetter Det, snur det rundt slik, ser dere, bare snur Det rundt: “Dere er brev 

som er blitt skrevet”, for du kan ikke legge noe til Det, “som er lest av alle 

mennesker; Guds Ord manifestert”, med andre ord. Og Peter og Johannes, 

for å vise det, da de gikk der oppe, skjønte de at de var uvitende og ulærde. De 

hadde ingen utdannelse, men de la merke til at de hadde vært sammen med 

Jesus. Skjønner? De var uvitende og ulærde, men de var skrevne brev, ser 

dere, leste at de hadde vært sammen med Jesus. Fordi, Jesus manifesterte 

Seg Selv gjennom dem, Kristus tildekket i deres kjød; manifestert, gjort 

levende. Slik han var i Moses.  



Det er derfor apostelen Paulus sa i: 

Galaterne 2:20 Jeg er blitt korsfestet sammen med Kristus. Jeg lever, men det 

er ikke lenger jeg selv som lever, men Kristus lever i meg. Og det som jeg nå 

lever i kjødet, lever jeg i tro, den troen som tilhører Guds Sønn. 

Jeg lever ved den samme åpenbaringen Han levde ved, som er: "Jeg er Guds 

Sønn." Jeg er det skriftlige brevet, det skrevne ordet uttrykt og manifestert for 

denne dagen. 

Så med dette i tankene, ønsker jeg å se på et Ord for denne tiden, som taler om 

menneskene i denne tiden, de som er ordinert til å bli likedannet med bildet av 

den første-fødte Sønnen. 

Vel, hvis dere husker forrige uke da vi undersøkte de ti tjenerne og de ti 

talentene. Da så vi at disse tjenerne var et bilde på Guds tjeneste i endetiden. 

Og vi så at ti betyr avslutningen på en syklus. Så vi ser at de representerer 

tjenesten i endetiden. 

Da vi undersøkte denne lignelsen, da så vi også på ulike versjoner av hvordan 

Jesus fortalte denne lignelsen. Og Han ga oss tre eksempler på disse 

forkynnerne i endetiden, hvor Han sa at den ene fikk 5 talenter, og én ble gitt 2, 

og den andre ble gitt én. Vi så på hvordan tallet fem representerte Nåde, og vi 

ser at dette var en nådens tjeneste som var blitt gitt en begavelse av Ånden, slik 

at de kunne forstå de tingene som var gitt fra Gud. Forkynnerne som ble gitt to 

talenter, var på forhånd antatt å ville bygge på verdslighet. Og da de fikk disse 2 

til å bli 4, som er tallet for verden og verdslighet, da ser vi at dette er den 

formelle troende forkynneren. Han bygger opp en tjeneste ved hjelp av de 

talentene som Gud ga dem, men de bruker det for sitt eget formål. Forkynneren 

som ble gitt 1 talent, gjemte den bort, og viste at han rett og slett var en vantro. 

Men idet vi går tilbake til Nådens tjenere. De som ble gitt 5 talenter og de ble til 

10, ble doblet det, og det gjorde det til Nåde - Nåde være med det. Disse ble 

belønnet da Herren kom tilbake. Og de mottok også den ene talenten som den 

vantro hadde holdt skjult. Dermed endte de nå opp med 11. Det var deres 

belønning, og det viser oss faktisk tidspunktet for når denne belønningen skal 

deles ut. De mottar denne ellevte talenten i den ellevte time ved Herrens 

tilbakekomst, han som kalte dem inn i tjenesten. 

Matt 16:27 For Menneskesønnen skal komme i Sin Fars herlighet (doxa) med 

Sine engler, og da skal Han lønne enhver etter hans gjerninger. 



Så vi ser at belønningene skal deles ut når Menneskesønnen kommer i sin 

Fars herlighet med sine hellige Engler. Så alt vi trenger å gjøre, er å se på det 

bildet der borte på min høyre side. Vi ser da at dette Skriftstedet taler om denne 

tiden når Gud, Herlighetens Far, har kommet ned som Menneskesønnen med 

Sine engler for å bringe til oss dette ropet i 1.Tessalonikerne 4, som er 

Budskapet. Det skjer ved tiden for dette Parousia - Nærværet, at belønningene 

skal deles ut. Og vi så i lignelsen om de 10 tjenerne, at deres belønning utgjorde 

11. Og det viser at det representerer denne ellevte time, den som vi lever i her i 

dag. 

Alt du trenger å gjøre, er å studere Matteus 24, og du vil se at det taler om 

Menneskesønnens Parousia. Og disippelen lurte på når Menneskesønnens 

Parousia ville finne sted.  

Matteus 24:3 Da Han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til Ham. Og mens de 

var alene, sa de: «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på Ditt 

nærvær (parousia) være, og på verdens ende?»  

4 Jesus svarte og sa til dem: «Se til at ingen forfører dere! 

Så Han forteller oss at det vil være mye forførelse omkring Hans nærvær, menn 

som prøver å forføre dere:  

Matteus 24:23 Hvis da noen sier til dere: «Se, her er Kristus!» eller: «Der!» så 

tro det ikke. 

Og så i vers 24 gir Han oss flere scenarier som skal finne sted på den tiden, for 

eksempel at to er på marken, en blir tatt med, den andre latt tilbake. Og to er i 

sengen, en blir tatt med, den andre latt tilbake. 

24 For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og 

under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig. 

25 Se, Jeg har sagt dere det på forhånd. 

26 Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit. Eller: 

«Se, Han er i de innerste rommene!» så tro det ikke. 

27 For som lynet kommer fra øst og lyser til vest, slik skal også 

Menneskesønnens nærvær være. 

28 For der hvor åtselet er, der skal ørnene samle seg. 

Og så, i vers 44 leser vi,  

Matteus 24:44 Derfor skal også dere være beredt, for Menneskesønnen 

kommer i en time dere ikke venter det. 

45 Hvem er da den trofaste og kloke tjeneren som hans herre har satt til å styre 

over sitt husfolk for å gi dem mat i rette tid? 



46 Salig er den tjener som hans herre finner opptatt med dette når han 

kommer. 

47 Sannelig sier Jeg dere: han skal sette ham over alt han eier. 

48 Men hvis den onde tjener sier i sitt hjerte: «Min herre drøyer med å komme», 

49 og han så begynner å slå medtjenerne sine og å spise og drikke sammen 

med drukkenbolter, 

50 da skal denne tjeners herre komme på en dag han ikke venter ham, og i en 

time han ikke er klar over. 

51 Og han skal hogge ham i to og gi ham hans del sammen med hyklerne. Der 

skal det være gråt og tenners gnissel. 

Så vi ser at belønningen skal bli gitt ved den tiden for Menneskesønnens 

Parousia. Når Hans store Personlige Nærvær kommer og er på scenen. 

Nå, det bringer oss til dagens emne som er: Menneskene i den ellevte time. Og 

vi vil studere den lignelsen som vi finner i Matteus 20:1-16, som omhandler 

Arbeideren i Den Ellevte Time. Fordi den ellevte time taler om endetiden. Og 

det er den siste timen før midnattstimen, som er avslutningen på dagen helt og 

fullt. 

Før vi leser, vil jeg gjerne si at det er ikke mindre enn tre lignelser som 

omhandler dette emnet om Vingården. Denne spesielle lignelsen som vi vil 

studere, handler om menneskene i den ellevte time. Men det er også noen 

andre ting som er veldig interessant angående dette tallet 11, som jeg også kan 

komme til å berøre. 

Matteus 20:1 For himlenes rike er å ligne med en landeier som gikk ut tidlig om 

morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. 

2 Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem 

inn i vingården sin.  

3 Da han gikk ut omkring den tredje time, så han andre som stod ledige på 

torget. 

(ledige, som betyr: langsom, nytteløs, arbeidsløs, ha fritid, være lat, unngår det 

arbeidet som man burde utføre)  

4 Og han sa til dem: Gå inn i vingården dere også, og det som er rettferdig, vil 

jeg gi dere. Så gikk de. 

5 På ny gikk han ut, både ved den sjette og den niende time, og han gjorde det 

samme. 

6 Og omkring den ellevte time gikk han ut og fant andre som stod ledige, og 

han sa til dem: Hvorfor har dere stått her ledige hele dagen? 



7 De svarte ham: Fordi ingen har leid oss. Han sa til dem: Gå inn i vingården 

dere også, og det som er rettferdig, skal dere få. 

8 Da det ble kveld, sa eieren av vingården til forvalteren sin: Kall sammen 

arbeiderne og gi dem lønnen deres! Begynn med de siste og fortsett til de 

første! 

9 Og da de som var blitt leid ved den ellevte time, kom, fikk hver av dem én 

denar. 

Ordet denar er på gresk denarion {day-nar'-ee-on} eller denarius. Det var en 

romersk sølvmynt på denne tiden da Jesus og apostlene levde. Den veide 

omtrent 3 gram. Og som dere kan se, så var det den vanlige dagslønnen for en 

arbeider. 

10 Men da de første kom, tenkte de at de skulle få mer. Men de fikk også bare 

én denar hver. 

11 Men da de hadde fått den, klaget de på husbonden  

12 og sa: Disse siste har bare arbeidet i én time, og du stilte dem likt med 

oss som har båret dagens byrde og hete. 

13 Men han svarte en av dem og sa: Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble ikke du 

enig med meg om én denar? 

14 Ta det som er ditt og gå bort! Jeg vil gi denne siste det samme som deg. 

Legg merke til prinsippet om Alfa og Omega som Jesus smetter inn her, og 

hvordan Husbonden, som representerer Gud Faderen, sier at Han vil behandle 

Alfa og Omega helt likt. 

15 Er det ikke tillatt for meg å gjøre som jeg vil med mitt eget? Eller er ditt øye 

ondt fordi jeg er god? 

16 Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. For mange er kalt, 

men få er utvalgt. 

Legg merke til rekkefølgen her. Den siste skal være den første, og den første 

skal være den siste. Dette er også rekkefølgen for oppstandelsen. Så denne 

lignelsen taler om tiden for oppstandelsen, da dette er den ellevte time. 

Broder Branham sa i talen: 

54-0512 De Syv Menighetstider 97 Hans store, herlige Nærvær skal treffe 

jorden. "Han kommer i skyer." Å, jeg elsker det. "Skyer", det vil bli bølge etter 

bølge av Hans herlighet som vil komme over jorden, og de helliges 

oppstandelse skal komme. Når den velsignede Hellige Ånd som har levd i 

deres hjerter, og de døde, med sine kropper som lå der, og tåreflekker over 



kinnene, og ting som det, de var plassert her ute på en kirkegård. En stor bølge 

av den samme Ånd, og en "whoossh", bølge etter bølge. "Den siste skal være 

den første, og den første skal være den siste." Hvordan kan det være slik? 

Det er rekkefølgen i oppstandelsen. Jeg kjenner ingen i generasjonen før 

meg eller i generasjonen etter meg. Jeg kjenner disse i denne generasjonen. 

Og hver generasjon vil komme frem i den samme rekkefølgen som den 

gikk ned. "De siste skal være de første." Ja visst, det må være slik. 

Skjønner? Jeg vil kjenne mitt folk. Den neste karen, min far, vil kjenne sitt 

folk; bestefaren hans, kjenner sitt folk, nedover som det. Bølge etter bølge, 

etter bølge, etter bølge. Og de hellige som oppstår fra overalt. Vil ikke det 

være fantastisk. Amen. Det får de gamle til å føle seg unge igjen. Ja visst. Nå, 

legg nøye merke til det. Ja vel,... kommer i skyene; og hvert øye skal se ham... 

(Uansett hvor langt tilbake de døde; de vil fortsatt se Ham ... 

Denne lignelsen handler om menneskene i den ellevte time, og derfor må vi 

forstå hvem disse menneskene i den ellevte time er. 

For å forstå hvem dette folket er, kommer jeg til å stole på stadfestelse, og lese 

noe som broder Branham sa da han forklarte Åpenbaringen kapittel 7. 

Det kommer fra Budskapet:  

54-0103M Spørsmål & Svar 54-0103M 205 Men se nå, han så alle de fire 

jordens hjørner. Det er en engel som står på jordens fire hjørner. Vel, du sier: 

"Jeg trodde at jorden var rund." Det hindrer ikke at den har fire hjørner. Ser 

dere? Ja vel. 

207 Nå, "På jordens fire hjørner og holder de fire vindene." Med andre ord, 

her dro vindene ut og blåste til krig og strid, som skulle komme over hele 

verden. Når har dette noen gang tidligere skjedd? Aldri før den første 

verdenskrig. "Han Holder tilbake vindene", og de hadde strid, går inn for å ta 

over. Og nå, her kommer enda en. Nå, hvis du vil følge med på og referere til 

den Engelen. Han er den samme Engelen som kommer ut i Esekiel 9, når 

mennene kom gjennom den øvre porter med ødeleggelsesvåpen og gikk 

gjennom Jerusalem for å slakte jødene. Husker dere? Han sa: "Vent litt. Hold 

det tilbake. Stopp opp, til du har gått gjennom byen og satt et merke i pannen på 

de menn som sukker og jamrer over alle de motbydelige ting som skjer i byen." 

Stemmer det? Så etter at han hadde gjort det, da lot han dem gå inn og slakte. 

Det var forfølgelsen under Titus. Vel, Han er den samme engelen som 

kommer frem igjen, kommer fra øst, fra der hvor Jesus skal komme fra, og han 

har den levende Guds Segl. Glory. 



210 Nå, hva er den levende Guds Segl? Om ikke det er en stor debatt i verden i 

dag. Noen sier at det er å holde sabbatsdagen, og noen sier at det er å gjøre 

dette og det. Men Bibelen sa at Den Hellige Ånd er Guds Segl. Efeserne 

4:30 sier: "Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, Ham som dere ble beseglet med til 

forløsningens dag." Skjønner? Ja vel. Det er Den Hellige Ånd. Så hva kommer 

så? Se nå. Åh, når jeg tenker på dette, da hopper hjertet mitt. Nå sa han: "Hold 

tilbake de fire vindene frem til(med andre ord) vi har forseglet vår Guds tjenere i 

deres panne (Tjenerne, jødene.)." Johannes snudde seg og sa: "Jeg så 144000 

forseglet bort." Nå, alle vindene startet opp, og de ville ha dekket jorden, og 

slaget ved Harmageddon ville ha funnet sted i første verdenskrig, men... 

212 Nå, jeg må få tak i et annet skriftsted her for å vise dere. Jesus talte om det 

folket som, han sa: "Noen kommer inn ved den første time, og noen ved den 

tredje time. Og der var disse menneskene i den ellevte time, menneskene i 

den ellevte time. Nå, du som er åndelig, du leser mellom linjene, fordi jeg må 

gjøre et hopp her og skynde meg. Nå, se. "De kom inn, menneskene i den 

ellevte time." Og rett der... Nå, de første kom inn og fikk en denar. Og de neste 

kom inn og fikk en denar. Og menneskene i den ellevte time fikk den samme 

denaren som de andre hadde fått. Stemmer det? Den ellevte time... Se her 

nå. Jødene er milepælen, vi følger ham nå. Nå, når Første verdenskrig 

kommer, tok den alle jøder; de spredte seg til alle nasjonene. Som det første 

Skriftstedet som det i dag blir stilt spørsmål om, hvordan han ville spre dem 

blant alle nasjoner; og der er de alle sammen. Og her kommer vindene, de 

kommer inn i Jerusalem, overalt, en verdenskrig. 

214 Og Han sa: "Hold det tilbake. Stopp det, frem til vi har beseglet vår Guds 

tjenere." Med andre ord: "Vi sender dem inn fra alle nasjoner, overalt, 

bringer dem inn, fordi vi må få dem rett inn her for å kunne forsegle disse 

144 000. Hold det tilbake." Og første verdenskrig stoppet i den ellevte 

måneden i året, den ellevte dagen i måneden, den ellevte time den dagen, 

slik at disse menneskene i den ellevte time kunne komme inn, det siste 

kallet til jødene. Og han kommer til å motta den samme dåpen i Den 

Hellige Ånd som de fikk der tilbake i begynnelsen, tilbake på Pinsedagen. 

De blir døpt på den samme måten, og alt annet, menneskene i den ellevte 

time kommer inn. Han sa: "Hold det tilbake nå, til vi har forseglet." "Hvor lenge 

skal du holde det tilbake?" "Frem til vi har forseglet vår Guds tjenere." Nå, vi 

forseglet hedningene; de har blitt forseglet, på tusenvis ganger tusenvis, 

gjennom disse forfølgelsene og trengslene; de er forseglet bort. Men vent 



litt, bare et øyeblikk. Ikke la tiden komme før vi har forseglet disse tjenerne." 

Og han forseglet 144 000. Deretter ble vindene sluppet løs igjen. 

218 Legg nå merke til at etter den første verdenskrig har det hele tiden vært 

en forfølgelse mot jødene. Hitler kom Opp for den andre verdenskrig. Og da 

han kom frem, begynte han å ... hva? Han skulle rive opp hele verden. Stemmer 

det? Han skulle rive den opp, og rett rundt. Ja, det var ham. Alt måtte være i 

kommunismen. Husker dere da de skulle sette meg i dette fengselet her nede? 

Jeg forkynte det samme her nede på...? ... Hall den kvelden (Ja visst.), og jeg 

sa: "Det blir tre ismer. Og de ville alle samles opp i én isme. Og den ismen vil 

bringe frem en forfølgelse som ville sende Jesus Kristus tilbake til jorden igjen." 

Det er nøyaktig rett. Det var kommunismen. Og Hitler, nazist, og så videre; og 

hvordan den fascismen til Mussolini. Og vi har Hitler og Stalin. Jeg sa: "En av 

dem vil ta dens plass. Jeg vet ikke hvem det blir, men jeg tror det blir kongen i 

nord." Dere husker sikkert disse tingene, og hvordan de har blitt undervist her 

inne. Og broder Mahoney, alle dere fra langt der tilbake ... Og de sa: "Hvis du 

forkynner det ..." 

Broder Branham sa i talen 

54-0514 Guds Segl 261 Jeg ønsker å spørre dere om noe, menighet. Bibelen 

sier at Guds merke i den tiden, var dåpen i Den Hellige Ånd. Det Seglet som 

var på folket for å gjøre dem adskilt fra de andre, det var dåpen i Den Hellige 

Ånd. Stemmer ikke det? Det Nye Testamentet sa i Efeserne 4:30 at Den Hellige 

Ånd er Guds segl for folket i de siste dager, frem til ditt evige 

bestemmelsessted. Stemmer ikke det? Da hadde Den Hellige Ånd rett. Nå, vi 

hadde metodist-tidsalderen; vi hadde baptist-tidsalderen; vi hadde 

rettferdiggjørelse; vi hadde helliggjørelse. Vi hadde alle disse tingene som kom 

inn. Og for omtrent førti år siden ble dåpen i Den Hellige Ånd først gang 

lært i USA. Stemmer ikke det? For omtrent førti år siden, da folk begynner å 

motta... 

264 Nå, de pleide å kalle det for den 2. fastsatte nådens gjerning, 

helliggjørelse. Helliggjørelse er riktig. Et kar må først bli tatt opp, plukket opp. 

Det er fullt av gjørme. Det er rettferdiggjort, fordi mannen har plukket det opp. 

Det neste er at det må bli skrubbet og renset. Ordet "helliggjort" betyr "renset, 

og satt til side for tjeneste." Men å bli satt til side for tjeneste, betyr ikke at 

du er i tjeneste. Og så sa Jesus: "Salige er dere når dere hungrer og tørster 

etter rettferdighet, for dere skal bli fylt." Ser dere, Den Hellige Ånd kom på de 

som var helliggjort, de virkelige, sanne, helliggjorte troende. Og tegn og under 



begynner å manifestere seg, så snart det helliggjorte karet hadde kommet i 

orden og Den Hellige Ånd kom inn i det. Ser dere hva jeg mener? 

268 Du kan ikke ta olje ut av den flasken hvis det ikke er noen olje der inne, 

uansett hvor ren flasken er. Du kan ikke bringe tungetale, Guddommelig 

helbredelse og Guds kraft, ut av noe som det ikke er noen ting i. Den Hellige 

Ånd måtte bringes inn først. Se nå, for omtrent førti år siden... La oss tenke 

tilbake. Vi ser, rundt... Følg nøye med. Det gikk et stort rykte, en 1. 

verdenskrig; for første gang i verdenshistorien, en verdenskrig. Hvor begynte 

den? Rett der i Tyskland. Hva skjedde? Et skifte. Ingen vet frem til i dag 

hvordan den stoppet. Ingen vet det. Les "Avslutningen av den Første 

Verdenskrig." Hvert bind, jeg har lest de. Det finnes ikke én person... Den 

eneste tingen som de visste, var at det kom ut en ordre: "Overgi dere!" Ingen 

vet hvem som ga den. Hvorfor? Åh, Gud! Du kommer til å kalle meg en 

"ekstase-kristen", uansett, så jeg kan like godt legge frem mine følelser. Se nå. 

Hvor takknemlig jeg er for den Hellige Ånd til å være her på plattformen, for å 

åpenbare. 

271 Legg merke til dette. Følg med nå. De dro ut, hver mann som kom til 

verden, med ødeleggelsesvåpen, for å fullstendig ødelegge alle ting i en 

verdenskrig. Men plutselig stoppet det opp. Åpenbaringen det 7. kapitlet, sa: 

"Jeg så de fire englene komme ned med sine våpen for å ødelegge. Og det dro 

frem en mann som kom opp fra Øst, og han hadde den levende Guds segl, og 

sa: 'Hold tilbake de fire vindene! Vent!" Hvorfor? Jødene er ennå ikke kommet 

i sin rette posisjon. Glory! Jødene er ikke på sitt rette sted slik som Gud hadde 

lovet. Han fortalte dem at de ville være over her. Han sa: "Når dere ser 

fikentreet skyte ut grener, da vit at tiden er nær." Og når dere ser jødene 

komme tilbake til Palestina, da vit at tiden er nær. Denne generasjonen vil 

ikke gå bort før alle ting er blitt oppfylt." Og brødre, de siste syv årene er første 

gang at det jødiske flagget noensinne har flagget over Jerusalem på to tusen år. 

Ja, på 2500 år. Amen. Jødene var ikke nøyaktig der hvor de kunne...? ... men 

Han sa: "Hold det tilbake!" Vent, hvorfor? Hvorfor vente? Følg med, det var 

fremdeles noen hedninger, mellom Wesley og pinse-tidsalderen, som måtte 

komme inn. Før pinsevennene gikk inn i Laodikea menighetstid, så var det "en 

åpen dør" som ble satt foran menigheten. En åpen dør til: "Den som vil, la ham 

komme og drikke fra kilden av livets vann, uten betaling." En åpen dør var satt 

frem. Åh, du store! Og Han sa: "Hold det tilbake!" Hvorfor? 

274 Jesus sa: "En mann dro ut, og han arbeidet. Og en annen mann gikk ut i en 

senere time, og han arbeidet. Og enda en annen mann gikk ut og arbeidet. Og 



en mann gikk ut ved den ellevte time. Og da han stoppet ved den ellevte time, 

da gir han hver og en av dem den samme delen, den ellevte time. De lurte på 

hvorfor. Hvorfor gjorde han det, fikk inn den ellevte time, alle de som kom inn? 

Martin Luthers arbeidere... vandret under Luthers tildeling av Evangeliet, døde i 

nåde...? ... andre, de ropende metodistene, som døde under Wesleys tidsalder, 

døde i nåde. Vi lever i en annen tidsalder, ikke tilbake der, men her! Mor pleide 

å reise i en oksevogn, og vi reiser i en Ford modell V-8, nesten jet drevet. Det 

stemmer. Vi lever i en helt annen tidsalder. Og vi lever i en annen tildeling 

av Evangeliet. Vi lever i tiden for gjenopprettelsen av Guds kraft. Og Kristus 

sa at det ville være kraften fra der tilbake, slik det var i begynnelsen. Vi lever i 

en annen tidsalder. Ikke se tilbake til Wesley, metodister, og alle de, baptister og 

presbyterianere. Se over her til Jesus Kristus, troens opphavsmann og 

fullender i Bibelen. Halleluja. 

276 Nå, Følg med på Ham, Han sa: "Vent", på hva da? På at menneskene i 

den ellevte time kunne komme inn, det siste kallet til hedningene. Mor 

arbeidet der; pappa og dem arbeidet her; bestemor arbeidet der borte. Dette er 

vår tidsalder, den ellevte time. Den verdenskrigen stoppet i den ellevte 

måneden i året, den ellevte dagen i måneden, den ellevte time på den dagen, 

det ellevte minuttet i timen, slik at menneskene i den ellevte time kunne 

komme inn. Til hva da?... Til å motta den samme dåpen i Den Hellige Ånd 

som de gjorde tilbake der i begynnelsen. For å bringe tilbake Herren Jesu 

Kristi kraft og oppstandelse, de samme tegnene og miraklene. Hva er det? 

Det er krig og kamper her, kamper der, kamper her, kamper der, kamper der. 

De prøver å ... Atombombene og alt mulig annet bygges opp, men de kan ikke 

gjøre det. De kan ikke gjøre det før jødene har fått et besøk av dåpen i Den 

Hellige Ånd . Engelen sa: "Vent, til vi har forseglet tjenerne", ikke bruden. 

Hedningene var aldri en tjener. Vi er sønner og døtre. Det er tjenerne, 

jødene, Abraham var Guds tjener. Halleluja! 

277 Vel, vi finner tusenvis av jøder nå. Gud forherdet Faraos hjerte for å drive 

dem til Palestina. Gud forherdet Hitlers hjerte, Mussolinis hjerte, Stalins hjerte. 

Han driver dem med makt inn i Palestina, uten å vite hva han gjør, og arbeider 

rett i Guds hender. Disse 144 000 vil stå der på andre siden. Og en av disse 

dager vil en Guddommelig, hellige salvet Guds profet gå over dit med tegn 

og mirakler. Disse jødene vil si: "Det er dette som vi ser etter." Ja visst. Og 

Gud vil døpe 144 000 jøder. Og Bortrykkelsen vil komme; hedningenes 

tidsalder vil bli avsluttet. Atombombene vil eksplodere og ta bort verden. Og 

hedningemenigheten vil bli rykket opp for å stå der i Guds Nærvær. "Hvem 



er disse som kommer ut av den store trengsel? De har tvettet sine kjortler i 

Lammets blod. De står framfor Gud, uten flekk eller rynke." Amen. 

280 Dyrets merke, Kirkenes Verdensråd, katolisismen, alle er blitt buntet 

sammen, går inn i kaos. Den lille Rest, Den Hellige Ånds Brud. Og folket i dag 

som ler av tungetale, som ler av Guddommelig helbredelse, som ler av profeti, 

som ler av Åndens manifestasjon; og den samme ånd som dominerte disse 

jødene her, de som spottet Den Hellige Ånd der borte, og de døde under en 

Guddommelig dom ... Dette USA er bundet for en guddommelig dom under 

Den Hellige Ånds kraft. De har fordømt det, de gjør narr av det, og farer ut, og 

kaller oss "ekstase-kristne" og alt mulig annet. Men timen er her når Gud vil 

utøse sin Guddommelige dom. Amen. 

282 Gjør deg rede. Det eneste trygge stedet som finnes i dag, er i Kristus 

Jesus. Gud velsigne dere. Hvis dere ikke er kommet inn, press på til dere 

kommer inn. "De som er i Kristus Jesus, vil Gud bringe sammen med Ham i 

det annet komme." Men uten Guds segl, som er dåpen i Den Hellige Ånd, og et 

forbund av frafall er dyrets merke. Det er SÅ SIER HERREN. Ser dere hva jeg 

mener? Men disse religiøse lærerne prøver å legge det på kommunismen, når 

de ikke innser at det er i virksomhet midt iblant dem selv. Han sa: "De vil være 

blinde veiledere av de blinde." Han sa: "De vil ha øyne, men kan ikke se." Sa: 

"Dere holder fast ved deres tradisjoner, taler lærdommer fra mennesker, gjør 

Guds bud virkningsløst." Dere vil le av katolikkene for å sette opp sin katekisme, 

og deres menn går rett opp hit til en konferanse eller noe, og avgjør om de kan 

motta guddommelig helbredelse, eller dåpen i Ånden, og disse tingene. Og de 

fordømmer det og avviser det. Og dere ler av katolikker. Dere har ingen rett til å 

le av katolikkene. For hvis hun var en skjøge, da sa Bibelen at dere er også en 

skjøge i det samme forbundet. "Kom ut fra dem, Mitt folk! Vær adskilt", sier Gud, 

"og Jeg vil ta imot dere." Det stemmer. 

286 Åh, hvorfor kan ikke dette Branham Tabernacle komme ut av våre 

rynker? Jeg vil vite om dere folk rundt her tror dette Evangeliet... Og Det har 

blitt forkynt, og dere har sett Det, tegn og mirakler, og stadfestet. Og alt 

som Herren har talt, har skjedd. Så hva er i veien rundt her, når jeg hører at 

det er strid mellom dere, når jeg hører at det er strid? Jeg vil at dere skal 

skrive ned hva som er i veien fra dypet av deres hjerte, og legge det på 

denne talerstolen i morgen kveld. Jeg vil se hvorfor denne menigheten 

ikke kan bli ført av sted med Guds kraft og dåpen i Den Hellige Ånd, med 

tegn og mirakler. Hva er i veien? Deres pastor tror det. Dere tror det. Så hva er 

galt her? Det er noe galt. Dette skulle være et fyrtårn i verden; dette skulle 



være et sted hvor Guds kraft virker, og hvor det er gråt og rop, og søking 

etter Gud. Det burde fortsette slik dag og natt. Hvorfor kan vi ikke ha det? 

288 "Jeg vil, men dere vil ikke", sa Jesus. "Dere ville ikke. Kom og kjøp av Meg. 

Jeg vet at du sier", sier Han, "at du er rik, og du hadde ikke behov for noen ting", 

Han taler til menighetene. Han sa: "Du sier: "Jeg er rik, og jeg trenger 

ingenting." Vi bygger en organisasjon. "Og du vet ikke om det. Men du er 

ynkelig, fattig, elendig, blind og naken, og vet det ikke." Hvis en mann er i den 

tilstanden, og han vet om det, da vil han kunne hjelpe seg selv. Men når du er i 

en slik tilstand, og ikke vet om det... Og Kristus sa at menighetene i denne 

tiden ville være i en slik forfatning, og de ville ikke vite om det. Ransak ditt 

åndelige vesen, min kjære, kjære broder. Ransak din sjel, hvordan den er, med 

bønn, og si: "Herre Jesus, sjekk meg opp. Ransak meg i kveld før jeg legger 

meg, og finn ut hva som er i veien med meg. Jeg har bekjent troen i årevis, og 

jeg ser ikke disse tingene som Jesus sa. At Han ville være med meg, og disse 

tingene som ville fortsette videre. Jeg ser det ikke. Hva er i veien, Herre Jesus?" 

291 Vær ærlig. Vær oppriktig. Kom ned og tal med Ham, som ansikt til ansikt 

med en broder. Han vil åpenbare det for deg. Han vil fortelle deg det. Riv din sjel 

fra hverandre, og legg den ut der, og si: "Herre Jesus, hvis det koster meg 

min familie, hvis det koster meg mitt liv, hvis det koster meg min jobb, 

hvis det koster meg mitt medlemskap, hvis det koster meg min prestisje i 

byen, jeg vil ta veien sammen med de få av Herrens foraktede." Husk nå at 

Jesus sa: "Trang er porten, og smal er veien, og det vil være få som vil finne 

den. For bred er den veien som fører til fortapelse." En million flere i 1954. "Bred 

er den veien som fører til fortapelse, og mange er de som går på den." Det 

stemmer. "Den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Den som elsker 

far, mor, søster, bror eller noe som helst, mer enn meg, han er ikke verdig til å 

bli kalt Min. Den som vil legge hånden på en plog og starte fremover, for 

deretter å se seg tilbake, han er ikke verdig til å pløye." 

293 Broder, en av disse dager vil den siste evangeliske talen som er salvet 

av Den Hellige Ånd, bli forkynt. En av disse dager vil en pistol bli skutt for 

siste gang. En av disse dager vil den siste sangen bli sunget. En av disse dager 

vil den siste bønnen bli bedt. En av disse dager vil dørene til Tabernaklet bli 

stengt for siste gang; Bibelen vil være lukket på talerstolen. Og du vil stå i 

Guds Nærvær for å stå til regnskap for det du har hørt i kveld. Hva da? Hva 

da? Når den store boken åpnes, hva da? Når denne kvelden kommer opp til 

avspilling på skjermen, hva da? Åh, som sangen sier: 



Hva da? Når den store Boken åpnes, hva da? Når de som har avvist Frelseren i 

dag, vil bli bedt om å gi en grunn 

Hva da? Jobben din sto i veien for deg. Foreldrene dine sto i veien. Gutte-

kjæresten din sto i veien. Jente-kjæresten din sto i veien. Menigheten din sto i 

veien. 

Hva da? Hva da? Når den store Boken åpnes, hva da? Når de som avviser 

dette Budskapet i kveld, blir bedt om å gi en grunn - Hva da? 

Hva skal du gjøre med det? Du vet hva dyrets merke er. Du vet hva Guds segl 

er. Det er opp til deg. Måtte Herren velsigne dere, mens vi reiser oss. 

Og fra talen: 

55-0312 Dyrets Merke E-52 Se her, Gud griper nå inn og sier: "Hold disse 

krigene tilbake her; ikke la en total ødeleggelse, en total utslettelse komme, før 

vi har forseglet 144 000 jøder." Så på den tiden... Åh, følg med på hva som 

skjedde. Hele verden var i krig; og plutselig stoppet det opp. Og jeg har 

lest Avslutningen av den Første Verdenskrig. Ingen vet i dag hvorfor det 

stoppet; ingen mann ga noen ordre om at det skulle stoppe. Men den ble 

stoppet den ellevte november (Er det riktig?), den ellevte måneden i året, den 

ellevte time på dagen, det ellevte minutt over elleve. Hvorfor skjedde det? For 

at menneskene i den ellevte time skulle kunne komme inn. Han sa: "Noen 

kom inn den 1. timen og mottok en denar", og videre nedover slik. Og 

menneskene i den ellevte time fikk det samme, en denar, slik som de i den 1. 

timen fikk... Menneskene i den ellevte timen. Og videre om denne tiden, så vil 

jeg at du skal legge merke til at Johannes gjenkjente hver jøde; Han kjente 

deres militære rang; Han kjente navnene deres etter stamme. Johannes som 

selv er jøde, han sa: "Alle disse er Israels barn." Etter dette, i det 9. verset: "Jeg 

så og se en stor folkeskare som ingen kunne telle." De var aldri blitt merket. 

E-53 Israel, jødene er klar til å bli forseglet rett nå. Deres posisjon i 

Jerusalem rett nå. De venter på at noen skal komme og bevise for dem at 

Jesus er Kristus. Det stemmer. Du kan ikke lære dem en slags teologi uten 

tårer. Jødene søker tegn, og de må finne en tjeneste hvor tegn virker med, 

ellers vil de ikke tro det. Menigheten i Stockholm sendte en million Bibler til dem. 

De slo opp og begynte å lese, og de sa: "Hvis denne Jesus fra Nasaret er 

Messias, la oss se ham gjøre en profets tegn, og vi vil tro ham." Venter på den 

tiden ... Og broder, når jødene mottar Evangeliet, da er hedningenes dager 

over. Gud vil vende seg tilbake til jødene så sikkert som jeg står her. 



E-54 Nå, hvis du vil legge merke til dette, bare et øyeblikk. Se på dette. Når 

disse menneskene kommer opp, og deretter, ingen bestemt tid ...  

Åpenbaringen 7:9 Deretter så jeg, og se, en stor skare som ingen kunne telle, 

av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål, som stod foran tronen og foran 

Lammet, kledd i hvite kjortler, med palmegrener i hendene sine. 

10 Og de ropte med høy røst og sa: «Frelsen tilhører vår Gud, Ham som sitter 

på tronen, og Lammet!» 

11 Alle englene stod rundt tronen og de eldste og de fire livsvesener, og de falt 

ned på sitt ansikt foran tronen og tilbad Gud  

12 og sa: «Amen! Velsignelsen, herligheten og visdommen, takksigelsen og 

æren, kraften og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen.» 

E-55 Hvis ikke det er et godt gammeldags møte av Den Hellige Ånd, da har 

jeg aldri sett et i hele mitt liv. Det stemmer! Hvem er denne store folkeskaren? 

Mellom tiden for når jødene blir forseglet, og forutsett, og Johannes så dem ... 

Men inn imellom denne tiden (ingen tidspunkt var satt for hvor de ble forseglet), 

den Hellige Ånd begynte å falle for femti år siden her i Azusa Street, og ble 

spredt ut over hele verden med den gamle apostoliske velsignelsen fra Gud på 

dem. Og det er der hvor de hvitkledde hellige kom fra, kom ut av den store 

vekkelsen som feide over landet for ikke lenge siden. Og nå er vi blitt lunkne og 

har forlatt det. Og Gud kommer til å vende seg til jødene, like så sikkert som jeg 

står på denne plattformen. Folket har avvist Den Hellige Ånd; de ler og gjør 

narr av det. Og folket fortsetter videre, og later som om de har det. Og 

menigheten tar etter og kopierer den verdslige menigheten. De går ut, og de 

pleide å kle seg annerledes. I disse dager, jeg kan si dere at du knapt kan få folk 

til å komme til alteret. Pleide å være folk som kom til menigheten... "Vel, jeg har 

ikke..." 

E-56 Her for ikke lenge siden skulle en liten dame synge for meg i et kor. Og 

hun sa at hun ikke ville komme fordi hun ikke rakk å få stelt i stand en av disse 

krusete hårfrisyrene sine. Og hun måtte synge i et kor. Og da jeg hørte det, sa 

jeg: "Du burde ikke synge nå selv om du ønsket det." Det stemmer. Broder, jeg 

er en gammeldags forkynner som tror dette, at en mann må bli prøvd før han 

kan gå på min talerstol. Dere tar noen av disse gutta her som spiller gitar på 

en veikro i kveld, og i morgen kveld kommer de til alteret, og neste kveld 

forkynner de Evangeliet; Det er en skam for Den Hellige Ånd. Amen. Johannes 

sa: "Bring fram frukt som er omvendelsen verdig." Vi trenger flere 

baptistpredikanter slik som Johannes, som vil legge ut grensemerkene for 

Evangeliet, lar bitene falle hvor enn det måtte være. Amen. Vi har fått 



Hollywood ute i menigheten, og det trenger å bli ristet ut derfra ved dåpen i 

Den Hellige Ånd. Dere vet at det er sannheten. Kledningen og handlingen til 

Den Hellige Ånd. Ja, det er kommet til punkt hvor det er helt forferdelig. Du 

kaller predikanter opp til plattformen, at de skal gå ned til alteret for å be. Og de 

kan ikke gjøre det; for de har fått sine klær skreddersydd, og de vil ikke lage 

krøller på dressene sine. De betaler 150 dollar for en dress, og de kan ikke 

engang gå ned på kne. Amen. Dere vet at det er sannheten. 

E-57 Og kvinner der ute med deres malte negler, en kåpe til 50 dollar pakket 

rundt seg, og har på seg en kjole til 100 dollar; hun kan ikke knele ned. Hun vil 

ikke engang ha barn, praktiserer prevensjon og får seg en liten snørrete hund, 

gir den et navn, gir den kjærligheten som til en baby. Dere kaller dere selv Den 

Hellige Ånds menighet! Dere burde skamme dere og omvende dere! Amen! Det 

er sannheten. Det vi trenger i kveld er at denne gjengen som utgir seg for å ha 

Den Hellige Ånd, denne gjengen av mennesker som utgir seg for å være 

pinsemenigheten, de burde gå ned på kne her nede og gråte her, helt til Gud 

kommer ned og gir deg Den Hellige Ånd. Halleluja! Amen! Det er det vi trenger i 

kveld. Dere flittige etterlignere av Pinsen, alteret er åpent, botsbenken er klar. 

Amen. Hvis dere vil ha en vekkelse, start den i din egen sjel. Amen. Den 

skammelige etterligningen, de opptre slik som resten av menighetene: De gikk 

ut etter Babylon, den lille gamle kollegaen, halvfetteren som du løper rundt med. 

Amen. Gud velsigne dere, venner. Dere vet at det er sannheten. 

Broder Branham sa i talen: 

57-0925 Spørsmål & Svar Om Hebreerne Del 1 42 Og de lurer på hvordan 

verdenskrigen, første verdenskrig ... Se, den stoppet den ellevte november, 

klokken elleve den dagen, den ellevte måneden, den ellevte dagen, og den 

ellevte timen. Og umiddelbart etter det ble vanndåpen i Jesu navn 

åpenbart, og dåpen i Den Hellige Ånd til menigheten, nøyaktig, 

umiddelbart etter det. Og hvis du tar det videre over til Åpenbaringen, 

hvordan vi bandt det sammen. Og mellom Filadelfia menighetstid og Laodikea 

... Og metodistene hadde Filadelfia menighetstid, broderkjærligheten. Og den 

siste tidsalderen, den siste menighetstiden var Laodikea menighetstid, som er 

en lunken tidsalder. Og Han sa der inne: "Jeg har satt en dør, en åpen dør 

foran deg," en åpen dør. Og hvis dere vil gå tilbake til disse Skriftstedene igjen, 

da vil det knytte hele Budskapet rett inn til et punkt der, for å vise deg det helt 

nøyaktig ... 

Og fra talen: 

61-0209 Jehova Jireh E-80 Vår himmelske Far, Ordet er skarpt, virkelig, Herre, 



og det kutter. Men folket har sittet bare så tålmodig og fint. Og Fader Gud, 

denne grunnvollen er blitt lagt ned for å la disse kristne få vite at de ikke har 

mistet sin pakt. Det ble gitt til dem uten betingelser. Men de vil miste sin 

belønning hvis de ikke kommer tilbake til det lovede land. De mistet gleden, 

verden begynner å krype inn i menigheten, vi ser hvordan det blir. Og det er i 

samsvar med Ditt Ord. Vi kan ikke stoppe det, Far. Men vi prøver å få tak i de 

som er villige til å komme, for vi tror at dette er kallet til den ellevte time, 

midnattsropet skal bli gitt ut.  

(Husk at dette blir sagt i 1961, og Herren hadde ennå ikke steget ned i skyen 

med ropet. Det skjedde i 1963.)  

Vitenskapen sier at det er mindre enn tre minutter igjen til midnatt, når 

hele verden vil bli sprengt i stykker. Hva om en fanatiker ville slippe en av 

bombene løs i kveld, og det ville komme inn i en av radarskjermene? Hver 

nasjon i verden ville slippe løs bomber. Verden kan ikke overleve det, far. Men 

før dette skjer, ga du et løfte om at vi ville være borte. Så hvis det skulle skje 

før morgenen, Sputniks ... og verden kunne komme til en avslutning på bare et 

øyeblikk. Og vi ser det vitenskapelig. Så hvis det er så nært, hvor nær er da 

Hans komme, når Han skal kommer før dette skjer? Bortrykkelsen av 

menigheten, vi trenger ikke å stå i dommen. Du betalte for det, for oss. Vi er i 

Deg, fri fra dommen. "Når jeg ser blodet, vil jeg passere forbi dere." 

61-0217 Dyrets Merke E-51 Legg merke til at de forherdet sine hjerter... Nå, når 

var det noen gang en fullstendig global krig etter den tiden? Det var den første 

verdenskrig. Alle hærene, nasjonene, samlet seg til en... De skrev om 

avslutningen av første verdenskrig. Ingen vet i dag hvem som utstedte ordre om 

fred. Keiser Wilhelm sa at han ikke gjorde det. Ingen general sa at de gjorde 

det. Men legg merke til hvor rart det var. Det var den 11 november klokken 

elleve den dagen. Den ellevte dagen i måneden, den ellevte måneden i 

året, den ellevte time på dagen, og elleve minutter over elleve. Hva var det? 

Det ble hold tilbake, det stoppet helt mystisk... Hva forårsaket det? Gud ga 

ordre om å holde den tilbake. "Hold tilbake de fire vindene." "Vinder" betyr 

"krig og strid"; vi vet det. Inntil vi har fått Israel tilbake i Palestina igjen: "Hold 

tilbake de fire vindene", og det stoppet rett der ved den ellevte time, fordi ... 

Husk Jesus taler om menneskene i den ellevte time. Og de som kommer inn 

ved den ellevte time. Hva sa Han? Åh, ikke vær tåpelig; vær åndelig. Se nå, 

hvordan sa Han at det var? Menneskene i den ellevte time fikk den samme 

lønnen som de som kom i den første timen. Så dåpen i Den Hellige Ånd må 

gå rett tilbake og forsegle jødene, slik som de første ble forseglet, disse 



menneskene i den ellevte time. "Hold tilbake de fire vindene; ikke la verden 

bli ødelagt før vi har forseglet vår Guds tjenere i deres panne." 

Broder Branham sa i talen: 

64-0208 Tegnet 235 Bare tenk på at den store Hellige Ånd kommer, 

identifiserer Jesus Kristus levende etter to tusen år. Ser dere, selve naturen til 

Ham som gjør den samme tingen som Han lovet skulle bli gjort. Det 

stemmer. Jeg er så takknemlig for dere, venner. Dere er disse menneskene i 

den ellevte time, dere som står her, som nettopp er kommet inn. Jeg er så 

glad for at dere kom. Hver og en av dere må huske at det var Gud som ba dere 

om å komme. Menneskelig sett ville dere ikke ha kommet. Men Gud ba dere om 

å gjøre det. 

Og han sa i talen: 

64-0726M Gjenkjenn Din Dag 37. Hedningenes tid har vært i denne 

Pinsefesten. Trompetene, under…alle sammen lød under det Sjette Segl. Og vi 

plukket det opp forrige søndag, under trompetfesten, hvis dere alle ønsker å få 

tak i den. Hva skulle den gjøre? Sende jødene med hast, fra alle deler av 

verden, tilbake til deres hjemland. De må være der. Og åpningen av 

Seglene, under det Sjette Segl, og under…De Syv Trompetene lød i det 

Sjette Segl. 

38. Nå, den syvende engels Budskap skal åpne mysteriet om Seglene, og 

kalle ut hedningenes arbeidere i den ellevte time, og la dem motta den 

samme betalingen som arbeiderne i den første timen fikk. Skjønner? Nå, 

Jesus forkynte det. Han sa at det var noen folk som gikk inn i innhøstingen. De 

var leid inn. Og da de arbeidet fra tidlig på morgenen, og de mottok for sin tid, 

en denar for dagen. Og så, ved middagstid, kom noen andre inn og begynte å 

arbeide. Og så, ved den ellevte time, det er den siste timen av dagen, da var 

det noen som kom inn. Og de fikk den samme betalingen som de fra den 

første timen på dagen hadde fått. Den siste time. 

39. Det er så fullkomment, hvordan budbærerne med Ordet i den første 

timen, med Evangeliet, med Sannheten, de kom inn på Pinsefestens dag. 

Så var det en mørk tidsalder som stengte dem ute. Så, midt på dagen, kom 

Luther og Wesley og dem inn. Og så skal det komme et 

Kveldstidsbudskap, og motta den samme tingen som de gjorde i 

begynnelsen. Kveldstidsbudskapet skal gjenopprette igjen, få den samme 

tingen til å komme tilbake igjen. 



2.Mosebok 26:7 Så skal du lage tepper av geitehår (husk at geiten var for et 

syndoffer) til å dekke over tabernaklet, elleve slike tepper skal du lage. 

8 Hvert teppe skal være tretti alen langt og fire alen bredt. Alle de elleve 

teppene skal holde samme mål. 

Broder Branham sa i talen: 

56-0121 Det Indre Forheng E-86 Det er hva menigheten trenger i dag, en 

erfaring som vil ta dem inn til, under Shekinah Glory, hvor alle gardinene vil 

falle og skjule mennesket fra tingene av denne verden, til du lever i Guds 

Nærvær. Du lever under Hans store kraft, under de samlende vingene til Den 

Hellige Ånd. Og du vil stå i korset. Og korset blir ikke en byrde lenger. 

57-0908M Hebreerne kapittel 5 og 6 89 Følg med. La oss bare for et øyeblikk 

slå opp i Hebreerne det 10. kapitlet. Hør nøye etter nå. Jeg vil lese litt fra det 9. 

kapitlet først, og det 11. vers.  

Hebreerne 9:11 Men Kristus kom som Yppersteprest for de kommende goder, 

og Han gikk gjennom et større og mer fullkomment tabernakel, ... (Hans eget 

tabernakel, hans kjød) Se, det gamle tabernaklet ... La du merke til at det 

gamle tabernaklet hadde et forheng der inne som skjulte arken hvor Gud 

var? Hvor mange vet det? Ja visst. Vel, det gamle menneskeskapte tabernaklet 

her, gardinene var av farget geiteskinn og så videre, det ble laget et 

tabernakel for å skjule Guds nærvær. Hvor mange vet at bare én mann kunne 

gå inn der én gang i året? Det var Aaron, gå inn én gang i året, og han måtte 

salves. Og kravet. Han måtte ha ild i hånden; og hvis han gikk inn uten det, da 

døde han så snart han dro forhenget tilbake. Han ville falt død om. Han måtte 

gå inn der og tenne disse lysestakene, og stenke nådestolen, som kalte ut 

blodet av et dødt stedfortredende lam som ... Så Kristus måtte komme for å 

oppfylle det.  

91 Nå, men Gud kom deretter inn i et annet slags tabernakel. Og Hvem var det 

Tabernaklet? Jesus. Og Gud var inni Jesus, og Han var skjult; men han 

forlikte verden til Seg Selv ved Ham som Han reflekterte seg selv ut 

igjennom. Kristus viste frem Gud. Han sa: "Det er ikke meg som gjør 

gjerningene; Det er min Far som bor i meg. Jeg gjør ingenting i meg selv, men 

det jeg ser Faderen gjøre. Faderen i meg, viser meg disse visjonene, og så gjør 

jeg nøyaktig det som Faderen ba meg å gjøre." Får dere tak i det? Gud var 

inni et menneskelig legeme, ikke lenger bak fargede geiteskinn, men var 

en levende skapning som beveget på seg. Gud hadde hender; Gud hadde 



føtter; Gud hadde en tunge; Gud hadde øyne; og det var Kristus. Der var 

Han. 

55-1006A Et Skjult Liv E-40 "Har dere noen gang kommet til det punktet i livet 

hvor Kristus betydde mer for dere enn all den argumentasjonen dere kunne 

gjøre om deres menighet? Har Kristus betydd mer for deg enn alt av denne 

verden? Jeg mener ikke ut fra en følelse eller en mental opparbeidelse. Jeg 

mener ut fra dypet av ditt hjerte, at noe er avgjort der inne, at noe har funnet 

sted, at du ikke vet hvordan det kom. Men du er blitt gjemt bort, og hele motivet 

ditt er å tjene Jesus Kristus. Har du kommet inn i den posisjonen, min kjære 

broder? Har du kommet inn til det punktet hvor du ikke bryr deg om hva noen 

sier. Du går ikke ut for å vise at du er smart. Men Guds kjærlighet er så 

forankret inni deg, at du ikke kan se noe annet: Hele ditt motiv er å gjøre 

Guds vilje, og kjærlighet til alle flyter fritt fra overalt? Hvilken posisjon å leve i. 

Det er det skjulte stedet. Det er det stedet hvor vi må komme til, mine brødre. 

Det er det stedet hvor Gud åpenbarer Sine hemmelige ting. Det er det stedet 

hvor Gud plasserer og kaller deg. Skjønner dere hva jeg mener? 

La oss be... 

 


