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Denne formiddagen vil vi fortsette vår studie av broder Branhams tale 

Avdekkingen av Gud, og vi vil starte på paragraf 272 der han sier:  

64-0614M Avdekkingen av Gud 272 Som doktor Lee Vayle som skriver denne 

mye omtalte boken, jeg ønsker at dere skal få se den snart. Broder Vayle er her, 

er på området et sted. Jeg så ham på utsiden. Jeg tror ikke han klarte å komme 

inn. Men han skriver en bok, og den er helt enestående, om Laodikea 

Menighetstid. Og jeg vil at dere … Den kommer fra trykkeriet ganske snart. Så, 

vi leser igjennom den for siste gang nå. Og skrev, og vi diskuterte Den der inne, 

ser dere, om…  

273 Alle har alltid kommet til meg, sagt: “Broder Branham, de syv tordener som 

røsten tordnet ut, og Han sa: ‘Skriv Det ikke, ser dere, men forsegl Det’”, sa, 

“det vil være syv tordner som vil bli åpenbart i de siste dager, ser dere, syv 

tordner som vil fortelle oss?” Nå, høres ikke det virkelig fint ut? Skjønner? Men 

pass på hva du snakker om når du sier det. Han sa: “Se til at du ikke 

skriver Det ned.” Skjønner? Disse syv tordner ytrer sine røster, ser dere, og 

Han sa: “Ikke skriv det, ser dere, men Det skal forsegles i Boken inntil den 

siste tid.” 

274 Nå, noen har, mange har sagt til meg, og teologer har sagt: “Broder 

Branham, hvis Herren Gud …” Sa: “Hvis … Med dine erfaringer, som Herren har 

gitt deg til Sitt folk”, sier dette med ydmykhet, sa, “så ville du være kvalifisert til å 

skrive en Bibel selv, ditt Ord, hvis Gud har manifestert.” 

275 Jeg sa: “Det er kanskje sant.” Ser dere, han prøvde å fange meg. 

Skjønner? Jeg sa: “Men, du skjønner, jeg kunne ikke gjøre det.” Han sa: 

“Hvorfor kunne du ikke det? Du har alle kvalifikasjonene.” 

276 Jeg sa: “Men, du ser, ett eneste ord kan ikke legges til eller tas bort.” 

Skjønner? 

277 Og han sa: “Vel, da, de syv tordner, ser du”, sa, “ville ikke de syv tordner 

som tordner ut, vil ikke det være en Åpenbaring som blir gitt til en eller 

annen mann?” 

278 Jeg sa: “Nei, det ville være å legge noe til Det eller ta Noe bort fra Det. 

279 Alt sammen er åpenbart Der inne, og de Syv Segl åpnet opp 

åpenbaringen om hva Det var. Det var det det var. Ser dere, Han er 



fremdeles i Ordet. Ser du, du kan ikke gå på utsiden av det Ordet. Det vil 

ikke gå utenom Ordet. Og Guds Ånd vil aldri gå utenom Ordet. Den vil 

holde Seg rett til Ordet; forblinder noen, og åpner øynene til andre. Det vil 

alltid gjøre det. 

Nå, det er bemerkelsesverdig at vi har et trossamfunn som hevder å tro dette 

Budskapet. Men de underviser sin egen versjon av de syv Tordner. Og det er 

noen brødre som faktisk tror at det vil være syv menn som skal komme 

sammen, og hver av dem vil være en torden i endetiden. 

Jeg klarer ikke å forstå hvorfor menn ikke bare kan tro ordet fra Guds 

stadfestede profet og la det emnet få ligge i ro. Men det ser ut til å være en 

forførende ånd som kommer på menn, som hevder å være forkynnere sendt av 

Gud. Og det ser ut til at de ønsker å ha en forbindelse med Budskapet. Og slik 

gir de ut sine egne synspunkter på det. 

Det kommer i mange former og mange merkelige læresetninger. 

Men vi er advart av apostelen Paulus om at dette ville skje i endetiden. Så vi må 

være veldig nøye med å sammenligne med Guds Ord alt det som vi hører og 

leser. 

1.Timoteus 4:1 Ånden sier klart (tydelig) at i de siste tider skal noen forlate 

troen og vende seg til forførende ånder og demoners lærdommer. 

Ikke å forlate en tro, men forlate Troen. Vi talte om dette forrige søndag kveld, at 

det finnes bare én Tro, og det er Den Troen som tilhører Guds Sønn. Det er 

Hans Tro. Og det har å gjøre med å forstå Kristi lære, at det er én Gud, og at 

Han hadde en Sønn, og sønner. Og Paulus fortsetter med å fortelle oss hvordan 

de vil avvike fra Jesu Kristi Åpenbaring. Han sier at de skal vende seg til 

forførende ånder, som er villedende og bedragerske ånder. Og grunnen til at 

ordet "en forførende ånd" ble brukt, er fordi en forførende Ånd ikke vil få deg til å 

gå imot din egen vilje. I stedet vil den lokke deg gjennom dine egne lyster, inn i 

et bedrag. Så du er villedet fordi du ønsker å bli villedet. Du lener deg til din 

egen forståelse, istedenfor å holde fast på "Så sier Herren." Og denne 

forførende ånden kommer i form av demoners lærdommer. Dette er demoniske 

vesener som er påvirket av en demonisk ånd. Og derfor blir de brukt til å påvirke 

andre, slik som disse media-evangelistene. Og med den teknologien vi har i 

dag, så har disse blitt "YouTube" predikanter. 

Jeg har sett hvordan de har en innflytelse på noen av dem som har falt fra. Jeg 

prøvde å advare noen av dem, men de betraktet min advarsel slik at jeg bare 



var fordømmende. Vel, vil vi se hvor fordømmende det var når de står foran den 

hvite tronen. Og der må de stå til ansvar for å ha gått bort fra det Sanne Guds 

Ord som ble støttet opp av stadfestelse. 

Vi står sammen med Skriftene og endetidens profet her. Og vi tror ikke på å lytte 

til disse mediaevangelistene som elsker urettferdighetens lønn, slik som 

apostelen Paulus kalte den slags predikanter der i sin tid. 

Jeg har alltid forkynt at hvis du ikke forstår hva Guds profet sa, ved å ta det til 

Skriften, da forstår du ikke hva han har sagt. 

Men apostelen Paulus sa dette om de som faller ifra: 

2 Det skjer i løgnens hykleri, hvor deres egen samvittighet er blitt 

brennemerket. 

Nå, en hykler utgir seg for å ha en form for en karakter eller et standpunkt som 

han ikke har. Det er bedrageri og bløff. Det er å opptre på en falsk eller 

selvgod måte. 

Som disse som hevder å være en som vet ting, fordi de har fisket eller jaktet 

sammen med profeten. Eller endog de som hevder å ha snakket med ham. Og 

da har de fått noe direkte innsideinformasjon. 

Og det er det broder Branham tar tak i, som vi leste i dette siste avsnittet. Menn 

som tror at de kan legge til eller trekke fra i Skriften, bare fordi Gud lar det skje 

overnaturlige mirakler i deres forkynnertjeneste. De prøvde å få broder Branham 

til å si ja, at det var i orden å kunne legge til eller trekke fra. Men han ville ikke ta 

det agnet. Så vi er nødt til å holde oss til Ordet, broder. 

3 De forbyr å gifte seg,  

Her forteller Paulus oss om noen av disse læresetningene som identifiserer Den 

katolske kirke. Han sier: "forbyr å gifte seg, (vel, det er ikke bare hva Den 

romersk-katolske kirke lærer om sine prester, men det er også hva Den 

romerske hedenske kirken til Diana trodde, med sine kvinneprester som måtte 

forbli jomfruer. Deretter legger Paulus til)  

og befaler å avholde seg fra kjøtt som Gud skapte til å bli mottatt med 

takksigelse av dem som tror og erkjenner sannheten. 

Vel, han sa at det var demoners lærdommer. Men vi har faktisk noen i dette 

Budskapet som sier at dette verset ikke er for endetiden. 



Vel, Unnskyld meg, men Paulus sa:  

1.Timoteus 4:1 Ånden sier klart at i de siste tider skal noen forlate troen og 

vende seg til forførende ånder og demoners lære. 

Det skjer ved at de gir akt på disse demonenes læresetninger. Og han navngir 

noen av doktrinene. Og forbud mot å spise kjøtt, det er en av disse djevelske 

læresetningene. 

Jeg vet at folk sier at hvis du har kreft, da bør du slutte å spise kjøtt. Men alle de 

som gjorde det, de døde av kreften sin. Og jeg kjenner noen som prøvde det. 

"Gud er helbrederen for alle våre sykdommer". Det er det Bibelen sier. Og en 

søster som bestemte seg for å stole på Gud til å helbrede henne, hun døde. Og 

hun ble gjort narr av fordi hun ikke sluttet å spise kjøtt. 

Unnskyld meg, men hvis du endrer dine spisevaner til et annet kosthold, da vil 

du midlertidig forstyrre kreften for en tid, fordi den blir nødt til å endre sin 

matkilde hvis du endrer din. Så alle disse diettene er tull og tøys, og har ikke 

noen betydning for gallen. De bare håper på det, i stedet for å plassere din tillit 

helt i hendene på Gud. Og hvis Gud velger å ta deg bort herfra, da det er Hans 

valg. 

Så Paulus forteller at vi skal hellige den maten vi spiser med Guds Ord og bønn. 

1.Timoteus 4:4 For all Guds skapning er god, og ingenting er forkastelig, 

hvis (og det er en stor HVIS) det blir mottatt med takk, . 

5 Det blir nemlig helliget ved Guds Ord og bønn. 

6 Hvis du pålegger brødrene dette, er du en god Jesu Kristi tjener, som 

nærer seg av troens Ord og den gode lære som du har adlydt. 

Selvfølgelig vil Gud kalle deg en god og trofast tjener. Men disse som 

underviser lærdommer av djevler, de vil ikke si det samme om deg, fordi du 

ødelegger deres makt over folket. 

Her er hva Paulus ber oss om å forkaste:  

1.Timoteus 4:7 Men forkast de verdslige (det ordet er hedenskap, overtroisk 

tro) og gamle mytene (oppdiktet, oppfunnet), og oppøv deg selv til gudfryktighet. 

(Gudfryktighet er Gudlikhet. Vi taler om å bli lik Kristus, å bli likedannet med 

Hans bilde. Og det han sier videre, vil ikke komme gjennom noe som du kan 

gjøre i kjødet eller med kjødet.) 



8 For legemlig øvelse er nemlig til kortvarig nytte, men gudsfrykt (gud-lik-het) er 

nyttig for alle, og den har løfte både for det livet som er nå og for det som skal 

komme. 

Så hva er så noen av disse læresetningene fra demoner som blir undervist ved 

endetiden? 

Vel, noen underviser den falske læren om at den femfoldige tjenesten ikke 

lenger skal forkynne. For nå skal de bare spille lydkassetter. De kaller det Trykk 

og spill. Det er en falsk lære. Hvorfor kan jeg si at dette med stor sikkerhet er en 

falsk lære? Fordi Bibelen lærer ikke dette noen steder? Det er ingen steder hvor 

de kan vise meg at Guds profet forkynte det. Han har ikke engang antydet det. 

Du kan ikke tro på det uten at du er villig til å ta en del av skriften, eller sitater fra 

Guds profet, og vri så mye på dem helt til det faktiske sitatet får en helt tåkete 

mening. 

Irenius sa at de legger til litt her og de trekker ifra litt der. Og ved å kutte og vri 

på det, så gjør de sine doktriner til noe som på en eller annen måte virker 

troverdig for det enkle sinn. 

Noen tror på den falske læren om at mennesket har to sjeler, og den læren 

synes å føre til polygami. Og dette er enda en falsk lære. 

Så er det de som tror at Guds sønn ikke hadde noen tidligere eksistens. De 

synes å tro at Guds sønn bare kom inn i eksistens da Maria fødte ham. 

Så er det de som tror at Maria ga fødsel til Gud. Og de har mer til felles med 

Den katolske kirke enn noen annen gruppe som hevder å tro Budskapet. 

Så er det de som tror at pastoren er menighetens ektemann. Og noen som 

jeg vet om, har selv utført bryllupsseremonier i menigheten mellom hver person i 

denne menigheten og pastoren. De har endog utvekslet ringer. 

Og vi har de som tror at det annet komme allerede har funnet sted, og at vi 

lever nå i tusenårsriket. 

Så er det noen som tror at fra 1963 er det ikke lenger noen nåde, og Kristus 

har forlatt nådestolen. 

Og det er de som tror at broder Branham kommer tilbake med en 

verdensomspennende tjeneste. 



Så er det noen som tror du må være satt under en bestemt broder, fordi han 

var på fisketur sammen med profeten. Og atter andre tror at du må følge 

den bestemte broderen som var på jakttur sammen med profeten. Og atter 

andre tror at du må følge den bestemte broderen som er i slekt med 

profeten. Og på en eller annen måte, ved å tro på disse menneskene med 

disse falske læresetningene, det får folk til å tro at de en utvalgt, de er en som er 

blitt gitt en ekstra fordel, noe som vil få dem inn i bortrykkelsen på en eller 

annen måte. 

Jeg tror vi kunne fortsatt videre og videre, og vist hvor langt menn har veket bort 

fra Budskapet, fordi de ikke tar Budskapet tilbake til Bibelen og beviser det ved 

Guds Ord. 

Irenius var budbæreren til Den andre menighetstiden. Han tilbrakte 

mesteparten av sin tid til å bekjempe falsk lære. Den begynte i den første 

menighetstiden da folket forlot sin første kjærlighet. Irenius sa i sin avhandling 

mot den falske læren, fra Kapittel VIII: Hvordan Valentinerne forfalsker 

Skriften for å gi støtte til sine egne fromme meninger. Slik er da deres 

system, noe som verken profetene har kunngjort, eller Herren underviste, eller 

apostlene overleverte. Men de skryter av at de, fremfor alle de andre, så har de 

en fullkommen kunnskap. 

Vel, jeg vil legge til her at han er i ferd med å fortelle oss hvordan de forvrenger 

Skriften. 

Han sa: "De samler inn sine synspunkter fra andre kilder enn fra Skriften. 

Og for å bruke et vanlig ordtak: de streber etter å veve tau av sand. 

Nå, før vi går videre, vil jeg gjerne spørre: Hvordan kan man veve tau av sand? 

Det kan du ikke gjøre. Helt naturlig, når du plukker opp sand, da faller det fra 

hverandre. Og hvis det var mulig å lage et tau av sand ved å presse den 

sammen på en eller annen måte, da kunne du fortsatt ikke bøye det. For i det 

øyeblikket du prøvde å gjøre det, ville det oppløses. 

Og så, Irenius har malt et bilde i våre sinn av det nytteløse i disse menneskenes 

anstrengelser for å få noe til å virke og passe inn, noe som egentlig ikke har 

noen mulighet til å virke eller passe inn. 

Og så tilføyer han: «mens de forsøker å tilpasse seg til en urealistisk 

sannsynlighet for sine egne rare påstander. 



Og jeg ønsker at dere skal få tak i det han sier her, fordi dette er nøkkelen til å 

forstå hvorfor de faller for demoners lærdommer. 

«mens de forsøker å tilpasse seg til en urealistisk sannsynlighet for sine egne 

rare påstander." Så det er nøkkelen. Det er sine egne rare påstander som de 

stoler på, og som de faller for. De er ikke interessert i å bevise Guds Ord, men 

de prøver å bruke Guds Ord til å erklære sine egne rare forestillinger eller ideer. 

Men vi er befalt av Guds Ord: "Stol ikke på din egen forståelse." Fordi: "Den 

veien som et tre lener seg imot, det er den veien det vil falle." 

Ordboken definerer ordet påstand som: Noe som blir erklært, eller som blir 

uttalt å skulle være en sannhet, men ofte uten noen støtte eller forsøk på 

bevis. 

Med andre ord, de bryr seg ikke om hva Guds Ord egentlig sier, de er mer 

interessert i hva de tenker at Ordet skulle si. Men de vet at de må bruke Ordet 

for å gi det et preg av stadfestelse til sine egne tanker. 

Men de bare bruker Skriften, og egentlig så bryr de seg ikke om rekkefølgen 

eller tilknytning av Skriftene. Bare så lenge det ser ut til å passe deres egen 

forestilling, det er det de er ute etter. 

Akkurat som de mange som vil lese ett eller to vers av skriften, og deretter vil de 

bare snakke, snakke, snakke. 

Jeg har sett dem. De vil åpne med ett skriftsted, og deretter bare snakke, og 

rope, snakke og rope. Og folk tenker: "Å du store, denne personen er salvet." 

Når du sier det, da har du har ingen anelse om hva ekte salvelse er. Du ser på 

menneskelige følelser, som i seg selv er svært forførende. 

Det er derfor Hollywood er blitt selve mesteren i forførelse. Og predikanter følger 

deretter. De vil alle male et bilde i dine tanker. Og deretter, ved å legge til 

musikk, så spiller de på dine følelser. Og når du som et menneske, blir fanget 

opp i det emosjonelle, da blir du fanget i den fellen som de har satt opp for deg. 

Du ser på en veldig rørende scene i en film. Og du vet at de er bare 

skuespillere. Men når de feller tårene, da gjør du det også. Hvorfor? 

Menneskelige følelser, ikke salvelse, men følelser. Du bør helst vite forskjellen, 

ellers vil du bli lurt. 

En broder som levde i hor, sa til meg en gang: "Åh, du bare må komme til denne 

menigheten som jeg går i. Du kan virkelig føle Den Hellige Ånd der." 



Jeg sa: Broder, hvis ikke Ordet er der, da tviler jeg på at Den Hellige Ånd er der. 

Og så sa jeg: Du kan gå til en fotballkamp eller en baseball kamp en gang. Og 

publikum kommer helt i ekstase. Og de gjør bølgen, og alle sammen blir fanget 

opp inn i bølgen, og ganske snart gjør alle det. Det er ikke Den Hellige Ånd. Det 

er den menneskelige generatoren. De menneskelige følelsene. Og du bør helst 

vite forskjellen. Ellers vil du bli lurt til å tro at den personen er virkelig salvet, når 

han egentlig bare spiller på følelsene dine. 

Irenius sa: De er ikke interessert i hva Gud mener. De er bare interessert i 

sin egen mening. Og så bruker de Guds Ord for å prøve og tilpasse Ordet 

til hva de tenker. Men i stedet burde de omvende seg, som betyr å endre sin 

egen tenkning til å passe til hva Guds mening er. 

Så la oss lese videre hva Irenius hadde å si... "mens de forsøker å tilpasse seg 

til en urealistisk sannsynlighet for sine egne rare påstander om Herrens 

lignelser, profetenes uttalelser og apostlenes ord, (og det er den samme 

tingen de gjør i dag)  

Nå, jeg vil at dere skal legge merke til hva han kjører frem her. Han sier at de 

gjør det for en bestemt hensikt, "for at deres ordning ikke skulle virke å være 

helt uten støtte. Ved å gjøre det, og nå har vi motivet for hva de gjør. 

De vet at de må ha en slags troverdighet, og derfor vil de bruke Skriften der hvor 

det synes for dem at det kan muligens passe deres ordning. Og ordet ordning 

er en hemmelig eller en utspekulerte plan, slik som Paulus advarer oss mot i 

Efeserne kapittel 4. 

Efeserne 4:14 for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og 

dit og bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers bedrag, 

ved å oppsøke med list for å fange i villfarelsens kunster. 

Vel, du kan ikke fortelle meg at disse mennene rett og slett bare er uvitende, og 

at de egentlig ikke har dårlige intensjoner. Bibelen taler imot den slags tenkning. 

Apostelen Paulus sa: "de oppsøker med list for å fange i villfarelsens 

kunster". Nå, å oppsøke med list for å fange, det gir oss et mentalt bilde av 

en løve, eller en form for et rovdyr som ville ligge langs en sti, og vente på noen 

intetanende personer eller dyr til å komme forbi. De ligger der og venter for å 

springe på dem helt plutselig, for å overraske dem. 



Som Peter sa:  

1.Peter 5:8 Djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han 

kan oppsluke. 

Og apostelen Paulus sa også i:  

Hebreerne 10:26 For dersom vi synder med vilje etter at vi har fått erkjennelse 

av sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for synder, 

Og det er slik som denne karen som jeg for noen år siden grep i å lese feil, med 

vilje, fra et sitat fra Brother Branham, slik at han kunne få noen folk til å tro på 

sin forestilling om at du måtte ha en visjon av Jesus for å motta Den Hellige 

Ånd. 

Han forandret med vilje broder Branhams ord, når broder Branham sa: "Du må 

ha en åpenbaring". Denne mannen, i stedet for å sitere ordrett ordet 

"åpenbaring", så satte han i stedet inn ordet "visjon", som om broder Branham 

skulle ha sagt at du måtte ha en visjon for å motta Den Hellige Ånd. 

Denne såkalte forkynneren satte inn ordet "visjon". Og dermed så bruker han 

setningen til profeten, men han forandrer nøkkelordet, slik at hans synspunkter 

ikke skulle virke å være helt uten noen støtte. 

Og hvor er den karen i dag? Han er helt fallert, og hans kone gikk over til 

narkotika og utroskap. Og det er hva som skjer når du ikke har noen respekt for 

Gud, og du prøver å bruke Guds Ord på en måte som Gud ikke mente at det 

skulle bli brukt. 

Gud sa:  

Jesaja 55:8 For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine 

veier, sier Herren. 

9 For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres 

veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. 

Og Han sa også: Ingen kan kjenne Guds sinn, uten at Guds Ånd er i ham. 

Så dere ser at når de ikke er født på ny, da vil de bare smelle i vei og bruke 

sitater fra Budskapet på en måte som de ikke var ment å bli brukt. Eller de 

knytter det sammen på en slik måte at de til slutt befinner seg ute på en gren, 

som det ikke er mulig å komme tilbake fra. 

Og Legg merke til hva Irenius sier videre, fordi han talte om hva som skjedde i 

den første menighetstiden etter at Paulus hadde forlatt scenen. Og han talte om 



de tingene som ble ført over inn i den andre menighetstiden som han levde i. 

Det var etter at folket i den første tidsalderen hadde forlatt sin første kjærlighet. 

Og vi ser den samme tingen skje også i denne tiden. Og legg merke til hvordan 

de bruker Guds Ord og profetens egne ord: De tar dem ut av sammenhengen 

og vrir på dem, slik at det får deres egne læresetninger til å virke som om det er 

noe som er rett. Som om de forkynner et stadfestet Ord. 

Irenius fortsatte: "men de ignorerer rekkefølgen og sammenhengen i hva som 

ligger i Skriftene. De deler opp og ødelegger sannheten. Ved å overføre 

avsnitt og kle dem opp i en ny drakt, og de lager en ny ting ut av en annen 

ting. Og slik lykkes de i å villede mange gjennom deres onde kunster i å 

tilpasse Herrens Ord til deres egne meninger. 

Nå, apostelen Peter advarte oss om dette i: 

2.Peter 2:1 Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik det også 

skal komme (i fremtiden) falske lærere blant dere. Med list (som betyr: "ikke 

åpent, men på en listig måte", de) skal de bringe inn partier som leder til 

fortapelse. 

(Så spørsmålet er: De skal føre inn hvor da? Wuest oversettelsen forteller oss 

at "disse falske lærerne er av en slik art at de vil føre inn ødeleggende 

partier ved siden av den sanne læren")  

De skal fornekte den Herre som kjøpte dem (og det ordet fornekte betyr å "å si 

nei til" eller "å ignorere" eller "å avvise"),  

og føre over seg selv en brå fortapelse. 

2 Og mange skal følge etter på deres veier til fortapelse. 

Og fortapelse betyr: "Å forårsake en snikende ødeleggelse eller en 

undergang")  

og på grunn av dem skal sannhetens vei bli spottet. 

Legg merke til hva disse mennene gjør. Gjennom deres falske læresetninger så 

vil de være årsak til at "sannhetens vei blir spottet". 

Ved å hevde at de er troende av dette Budskapet, så bringer de Budskapets 

innflytelse eller omdømme inn til å bli ødelagt og spottet. 

Med andre ord så blir de en skamplett på den sanne Åpenbaringen om Jesus 

Kristus, og de som står for Sannheten og er identifisert med Sannhetens 

Budbærer. Men de har kommet inn ved siden av den sanne læren. Og de 

forkynner sine egne versjoner av en falsk lære. De bringer resten av oss, vi som 



gjør alt vi kan gjøre for å stå for det stadfestede Budskapet, og forsamlingene, 

så hele Budskapet blir sett ned på. Og det blir satt spørsmål ved omdømmet til 

Guds tjener, William Branham. 

Nå, merk dere dette:  

2.Peter 2:3 Med grådighet (Så vi ser at deres motiv er grådighet. Gjennom sitt 

grådige begjær etter å få mer), og med oppdiktede ord skal de tjene på dere.  

(Dette uttrykket "oppdiktede ord", betyr å gi et falskt utseende, eller å 

representere falskt, eller ord som er diktet opp med det motivet å skulle 

bedra, eller å imitere for å bedra. Så dere kan se at hele deres motiv er å 

bedra. Og hensikten er at) de skal tjene på dere. 

Så vi ser at det virkelige motivet er penger, penger, penger. Så disse mennene 

bruker bare Budskapet som en salgsvare. De er bare ute etter penger. 

3 I lange tider har dommen over dem ikke vært uvirksom, og deres fortapelse 

slumrer ikke. 

Irenius fortsetter: "Deres måte å opptre på, er lik en som tar en vakker statue av 

en konge, bygget av noen dyktige kunstnere ut av dyrebare juveler. Og disse 

vil da bryte i stykker denne statuen av mannen. Og så vil de bygge opp 

edelstenene på nytt slik at de passer sammen, og de lager en form av en hund 

eller en rev. Men det er et dårlig utført arbeid. Og så vil de opprettholde og 

erklære at dette er den vakre statuen av kongen, han som den første dyktige 

kunstneren hadde konstruert. De vil peke på juvelene som så beundringsverdig 

var blitt montert sammen av den første kunstneren til å forme et bilde av 

kongen. Men nå har dette, med et dårlig resultat, blitt forandret av de 

sistnevnte, til en form av en hund. Og de stilte da frem juvelene på denne 

måten. (De har hentet ut de enkelte sitater eller skriftsteder, og tatt disse ut av 

sin sammenheng). Det vil forføre de uvitende som ikke har noen begrep om 

hvordan kongens form ser ut. Og de vil overbevise dem om at denne elendige 

likheten av en rev, faktisk var det vakre bildet av kongen.  

Nå, Legg merke til at vi i dag har Mesterverket, som er Herlighetens Konge, 

Ham Selv presentert for folket gjennom Ordene til en stadfestet profet. Og han 

satte sammen sine ord så nøye og på en slik måte, for å presentere for oss hva 

han så, da han sa: "Min tjeneste er å erklære Ham, at Han er her."  

Og Han er "den Høyeste Guddommen" som har kommet ned i vår midte. Og 

ved å gjøre dette, åpenbarte han Ham, "Den mektige Gud avdekket", til oss. 

Men siden profeten ikke lenger er på scenen for å beskytte bildet av dette 



Mesterverket, da har andre kommet frem. Og de har tatt hans sitater, de som 

presenterte for oss denne Mektige Herlighetens Konge, disse juvelene som 

Irenius talte om. Og vi har disse som har plukket Budskapet fra hverandre 

inn i biter og raske sitater. De har samlet bitene sammen, og de har byttet 

om på dem, og de har satt dem sammen på nytt, til et bilde av en hund eller 

en rev. Og de har lagt det frem for verden og presentert sine egne meninger om 

bildet av "Kongen". 

Og Irenius fortsetter: "På samme måte vil disse personene lappe sammen noen 

gamle fabler. Og deretter anstrenger de seg voldsomt med å dra bort hva de 

måtte finne av ord, uttrykk og lignelser, bort fra sin rette forbindelse. De 

prøver å tilpasse det hellige fra Gud til sine grunnløse oppdiktninger. Vi har 

allerede, med hensyn til fylden, uttalt hvor langt de har fortsatt videre på denne 

veien." 

Og det er hva broder Branham forteller oss her når han sier i: 

64-0705 Mesterverket 14 Så jeg kjenner ingen trossamfunn eller noen andre å 

ta dere til. Det er bare én ting jeg har min tro på. Hvis dere tror meg, da følg 

det jeg sier. Fordi jeg tror Bibelen, det er Guds Ord. Andre ting vil feile. Han er 

Livet. Han er Ordet. 

Så hvor kan vi gå? Rett til Ordet hver gang: "For i Ham er Liv, og Livet er 

menneskets lys. 

Johannes 8:12 Da talte Jesus på nytt til dem og sa: «Jeg er verdens lys. Den 

som følger etter Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. 

Så dere ser at Han er lyset, og i Ham finnes det ikke noe mørke i det hele 

tatt. 

I Ham er det ingen forvirring, i Ham er det ingen usikkerhet. 

1.Johannes 1:1 Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi 

har sett med våre øyne, det som vi har skuet og våre hender har rørt ved, om 

Livets Ord. 

2 Og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det 

evige livet, det som var hos Faderen og ble åpenbart for oss -, 

Og til slutt i: 

1.Johannes 5:11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette 

livet er i Hans Sønn. 



Merk dere at i Johannes Evangelium blir vi fortalt at Livet var i Faderen, og det 

ble gitt til Hans Sønn. 

Johannes 5:26 For slik som Faderen har liv i Seg Selv, slik har Han også gitt 

Sønnen å ha liv i Seg Selv. 

Nå, la oss gå tilbake til: 

1.Johannes 5:11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette 

livet er i Hans Sønn. 

12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 

13 Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds Sønns navn, for at dere skal 

vite at dere har evig liv, og for at dere skal fortsette å tro på Guds Sønns navn. 

Vel, hvis Gud er Ordet, og Han er livet, så, å motta Hans Ord vil bringe selve 

Hans Liv inn i deg. 

Faktisk så er det hva Skriften forteller oss. 

Apostlenes gjerninger 13:48 Og så mange som var bestemt til evig liv, 

trodde Guds Ord. 

Vi ser det samme i: 

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

Johannes 3:15 for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha 

evig liv. 

Men vi ser i henhold til skriften at det falske vintreet har ingen plass for Ordet. 

Johannes 8:37 Jeg vet at dere er av Abrahams ætt, men dere søker å drepe 

Meg, fordi Mitt Ord ikke får noe rom hos dere. 

1.Johannes 4:5 Disse er selv av verden. Derfor taler de av verden, og verden 

hører på dem. 

6 Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører på oss. (Dette ordet "kjenner", 

er ginosko, og det betyr å ha en kunnskap basert på et intimt forhold.) 

Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Av dette kjenner vi Sannhetens Ånd 

og villfarelsens ånd. 

1.Johannes 2:19 De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss. For om de hadde 

vært av oss, ville de ha fortsatt sammen med oss. Men de gikk ut, for at det 

kunne bli åpenbart at ingen av dem var av oss. 



Så vi ser at det Sanne Vintreet kommer til Lyset (Det åpenbarte Ordet for 

tiden), og vil ikke vandre i mørket. Men det Falske Vintreet vil ikke komme 

til lyset. Og de vil faktisk prøve å holde andre borte fra å komme til det. 

Jesaja 60:3 Folkeslagene skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er 

gått opp over deg. 

Salme 56:14 For du har fridd min sjel fra døden, ja, mine føtter fra fall, så jeg 

kan vandre for Guds åsyn i de levendes lys. 

Salme 89:16 Salig er det folk som kjenner til jubel! Herre, i ditt åsyns lys skal de 

vandre. 

Johannes 3:21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at 

gjerningene hans skal bli åpenbare, at de er gjort i Gud. 

Johannes 12:46 Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror 

på Meg, ikke skal bli i mørket. 

1.Johannes 1:7 Men hvis vi vandrer i lyset, slik Han Selv er i lyset, da har vi 

samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all 

synd. 

Så det falske vintreet vil ikke holde fast på Guds Ord, men vil bare bruke Det til 

å holde andre borte fra å komme inn. 

Matteus 23:13 Men ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere 

stenger himlenes rike for menneskene. For ikke går dere inn selv, og dem som 

er på vei inn, hindrer dere i å gå inn. 

Romerne 1:18 For Guds vrede blir nemlig åpenbart fra himmelen over all 

ugudelighet og all urettferdighet hos menneskene, de som holder nede 

sannheten i urettferdighet. 

Johannes 3:19 Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og 

menneskene elsket mørket framfor lyset, for gjerningene deres var onde. 

20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at 

ikke gjerningene hans skal bli avslørt. 

Johannes 12:35 Da sa Jesus til dem: «Ennå en liten stund er lyset hos dere. 

Vandre mens dere har lyset, så ikke mørket skal overvinne dere. Den som 

vandrer i mørket, vet ikke hvor han går. 



Johannes 12:48 Den som forkaster Meg og ikke tar imot Mine ord, har Den 

som dømmer ham, Ordet, som Jeg har talt, Han skal dømme ham på den siste 

dag. 

Jesaja 50:11 Se, alle dere som tenner ild, som væpner dere med brannpiler, gå 

selv inn i luen av deres ild og blant de brannpiler dere har tent! - Fra min hånd 

skal dette skje dere. I pine skal dere komme til å ligge. 

1.Johannes 1:5 Dette er det budskapet som vi har hørt av Ham og som vi 

forkynner dere, at Gud er lys, og i Ham finnes det ikke noe mørke. 

6 Hvis vi sier at vi har samfunn med Ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og 

gjør ikke sannheten. 

Men det falske vintreet elsker ikke det Sanne Ordet, men holder fast på ordet for 

en annen tidsalder. Og fordi de ikke elsket Ordet, ble de overgitt til en villfarelse. 

2.Tessalonikerne 2:10 og med all urettferdighetens forførelse i dem som går 

fortapt, fordi de ikke tok imot kjærligheten til sannheten, så de kunne bli frelst. 

11 Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro 

løgnen, 

Men det er fordi bare Guds sønner kan forstå Ordet. 

Johannes 8:31 Da sa Jesus til de jødene som var kommet til tro på Ham: «Hvis 

dere blir i Mitt ord, er dere i sannhet Mine disipler. 

32 Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» 

Johannes 8:42 Jesus sa til dem: «Hvis Gud var deres Far, hadde dere elsket 

Meg, for Jeg er utgått fra Gud og kommet hit. Jeg er heller ikke kommet av Meg 

Selv, men Han sendte Meg. 

43 Hvorfor forstår dere ikke Min tale? Fordi dere ikke er i stand til å høre Mitt 

ord. 

44 Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en 

morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham. 

Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 

45 Men fordi Jeg taler sannheten, tror dere Meg ikke. 

46 Hvem av dere kan overbevise Meg om synd? Og hvis Jeg sier sannheten, 

hvorfor tror dere Meg ikke? 

47 Den som er av Gud hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke er 

av Gud.»  



1.Korinterne 2:11 For hvilket menneske forstår det som er av mennesker, uten 

menneskets ånd som er i ham? Slik er det heller ingen som forstår det som er 

av Gud, uten Guds Ånd. 

12 Men vi fikk ikke verdens ånd, men den Ånden, som er fra Gud, for at vi skal 

forstå det som rikelig er blitt gitt til oss av Gud. 

Jesaja 50:4 Herren Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne 

styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker 

det for at jeg skal høre som disipler hører. 

5 Herren Herren har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig, jeg vek ikke 

tilbake. 

6 Min rygg bød jeg fram til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg 

i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. 

7 Men Herren Herren vil hjelpe meg. Derfor blir jeg ikke til skamme. Derfor har 

jeg gjort mitt ansikt hårdt som stein. Jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet. 

8 Han er nær, han som hjelper meg til min rett. Hvem vil stride mot meg? La oss 

stå fram sammen! Hvem er min motpart? La ham komme hit til meg! 

9 Se, Herren Herren vil hjelpe meg. Hvem er den som vil domfelle meg? Se, de 

skal alle sammen eldes som et klede, møll skal fortære dem. 

10 Hvem blant dere frykter Herren og adlyder hans tjeners røst? Når han 

vandrer i mørke, og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens 

navn og stole på sin Gud! 

Matteus 13:11 Han svarte med å si til dem: «Dere er det gitt å kjenne himlenes 

rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. 

Matteus 13:16 Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører. 

Markus 4:11 Og Han sa til dem: «Dere er det gitt å kjenne Guds kongerikes 

hemmelighet. Men til dem som er utenfor, kommer alt i lignelser, 

Lukas 8:10 Og Han sa: «Dere er det gitt å kjenne Guds kongerikes 

hemmeligheter, men til de andre er det gitt i lignelser, slik at når de ser, så kan 

de likevel ikke se, og når de hører, kan de likevel ikke forstå. 

Men de som ikke er ordinert til Liv, kan ikke forstå Guds Ord. 

Johannes 8:38 Jeg taler det Jeg har sett hos Min Far, og dere gjør det dere har 

sett hos deres far.» 

39 De svarte med å si til Ham: «Abraham er vår far.» Jesus sa til dem: «Hvis 

dere var Abrahams barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger. 



40 Men nå forsøker dere å drepe Meg, et Menneske som har fortalt dere 

sannheten som Jeg har hørt fra Gud. Abraham gjorde ikke slikt. 

41 Dere gjør deres fars gjerninger.» Da sa de til Ham: «Vi ble ikke født ut av 

hor. Vi har én Far - Gud.» 

42 Jesus sa til dem: «Hvis Gud var deres Far, hadde dere elsket Meg, for Jeg er 

utgått fra Gud og kommet hit. Jeg er heller ikke kommet av Meg Selv, men Han 

sendte Meg. 

43 Hvorfor forstår dere ikke Min tale? Fordi dere ikke er i stand til å høre Mitt 

ord. 

44 Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en 

morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham. 

Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 

45 Men fordi Jeg taler sannheten, tror dere Meg ikke. 

46 Hvem av dere kan overbevise Meg om synd? Og hvis Jeg sier sannheten, 

hvorfor tror dere Meg ikke? 

47 Den som er av Gud hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke er 

av Gud.»  

Matteus 13:11 Han svarte med å si til dem: «Dere er det gitt å kjenne himlenes 

rikes hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. 

12 For den som har, han skal få mer, og han skal ha overflod. Men den som 

ikke har, han skal bli fratatt selv det han har. 

13 Derfor taler Jeg til dem i lignelser. For selv om de ser, så ser de ikke, og selv 

om de hører, hører de ikke og forstår ikke. 

14 Og på dem blir Jesajas profeti oppfylt, som sier: Når dere hører, skal dere 

høre, men ikke forstå, og når dere ser, skal dere se, men ikke oppfatte. 

15 For hjertet til dette folket er nemlig blitt forherdet. Deres ører har vanskelig for 

å høre, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle se med sine øyne og 

høre med sine ører, så de ikke skulle forstå med sine hjerter og vende om, så 

Jeg kunne få lege dem. 

Markus 4:11 Og Han sa til dem: «Dere er det gitt å kjenne Guds kongerikes 

hemmelighet. Men til dem som er utenfor, kommer alt i lignelser, 

12 for at når de ser, ser de, men oppfatter det ikke, og når de hører, hører de, 

men forstår det ikke, slik at de ikke omvender seg, og deres synder kan bli dem 

tilgitt.» 

Lukas 8:10 Og Han sa: «Dere er det gitt å kjenne Guds kongerikes 

hemmeligheter, men til de andre er det gitt i lignelser, slik at når de ser, så kan 

de likevel ikke se, og når de hører, kan de likevel ikke forstå. 



1.Korinterne 2:14 Men et naturlig menneske aksepterer ikke det som er fra 

Guds Ånd, for det er nemlig dårskap for ham. Han er ikke i stand til å forstå det, 

for det bedømmes åndelig. 

La oss be... 

 


