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Johannes 5:24 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som hører Mitt ord og tror 

Ham som har sendt Meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er 

gått over fra døden til livet. 

25 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den time kommer, og er nå, da de døde 

skal høre Guds Sønns røst. Og de som har hørt, skal leve. 

55-0522 Arken 105. Legg merke til dette. Åh, du. En annen ting som det ordet 

betydde, når det sa: "Bek det, bek det inn", smør det med tjære, eller la det bli 

gjennomvætet med harpiks. Det betyr "å gjøre soning". Nå, det ordet "å smøre 

med tjære", det betyr "å gjøre soning". Over i 3.Mosebok, det samme ordet 

som ble brukt for "å smøre med tjære" i 1.Mosebok, og i 3.Mosebok, blir også 

brukt for en soning, det å gjøre en soning. Vel, nå, å gjøre soning, det er "å 

stå imellom". Og tjæren som var i arkens gofertre, skulle holde vannet ute, eller 

å gjøre soning for den troende, fra vreden. Ser dere det? Noah kunne ikke 

komme inn i vreden, dommens vann. Åh, jeg ser det nå. Får dere tak i det? 

Se nå. Han kunne ikke komme inn i dommen, fordi det var en soning 

mellom ham og dommen. Og dommen var regnvannet i verden. Og den 

troende i Kristus, er trygt sikret. Amen. Ikke på grunn av sin egen fortjeneste, 

men på grunn av hans lydighet, lydighet til å gå inn i arken. Det eneste 

som Noah måtte gjøre, var å komme inn i arken. Han trengte ikke engang å 

stenge døren; Gud gjorde det Selv. Gå inn; det er alt den troende skal 

gjøre. Han vandrer ved tro inn i Kristus. Gud tar seg av resten av det.  

Johannes 5:24 Den som hører Mitt ord og tror Ham som har sendt Meg, 

han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over fra døden til 

livet. 

Han er i arken, trygg for alltid. Amen. La dommen rokke henne hvis den vil. 

Ja, jeg kan forestille meg at noen ganger kunne arken ligge på siden, på hodet, 

og alt mulig annet. Men Noah var trygg. Tjæren sto imellom ham og 

dommen. Og i dag er det Jesu Kristi Guds sønns blod som står mellom 

oss og hele dommen. Amen. "... skal ikke bli fordømt eller komme til dom, 

men er gått over fra døden til livet." Amen. Hvorfor? Fordi han er i arken. For 

et perfekt bilde. 



Hør på meg, dette Corona-viruset skal ikke komme på bruden. Dette er for å 

gjøre verden klar for dommen. La meg gjenta. Denne pandemien er bare for å få 

folket inn i en ånd for ødeleggelse. Det kommer ikke til å skade deg. Nå, du har 

fått beskjed om å holde deg borte fra butikkene, og bensinstasjonene og slike 

ting, og du har fått beskjed om å holde deg unna folkemengdene. Det er sant, 

men la meg fortelle deg sannheten om det. Hold deg borte fra verden og tingene 

i verden. Gud gjør dem klare til dom, fordi Han ikke kan sende dom før folket er 

kommet inn i en ånd for ødeleggelse. Det er: "Så sier Herren." 

63-0721 Han bryr seg, bryr du deg? 130. Han brydde Seg også om Sitt 

utvalgte folk på den tiden for Egypts ødeleggelse. De var der nede i Egypt og 

ble slaver. På Moses sin tid, da brydde Han Seg om folket. Han sendte dem 

hva da? En profet, igjen. Er det riktig? Og Han atskilte Sitt folk fra den 

vantro verden, fra den kommende dommen på den tiden. Gjorde Han det? 

Han brydde Seg da Egypt hadde fylt sine synders mål så fullt, at Gud måtte 

sende dom. For Han hadde allerede sagt til Abraham: Og Jeg vil ta hånd om 

den nasjonen. Så i stedet for å utøse Sin vrede over dem alle, så sendte 

Han Sin omsorg til dem. Han sendte Sin Trøster til dem. Han sendte Sitt Ord 

til dem. Og Han sender alltid Sitt Ord ved Sin profet, slik Han gjorde på 

Noahs tid. Han gjorde det samme på Noahs tid. I Moses sine dager finner vi 

ut at Han gjorde det samme. Han sendte dem Sin profet, og de atskilte seg 

fra vantro. Nå, det var det slaget som kom ut. Det var det slaget som trodde 

Det. De trodde Moses, at han var en…I Faraos øyne var han en fanatiker, han 

var en magiker, han var en hykler, han var noe fryktelig. Men for folket som var 

utvalgt, de som kom ut ifølge Guds Ord (Jeg vil føre dem ut), så for dem var 

han en profet. Han var Guds tilveiebrakte vei. Og han også… Legg merke til 

dette, de trodde ham, og de unnslapp dommen på den tiden. De trodde 

Moses. 

Se nå på eksemplene som Gud har lagt ut i Sitt Ord for oss, gjennom mange 

århundrer og mange generasjoner. Gud har alltid tatt sine barn bort fra fare. Han 

gjorde det i Noahs tid, Han gjorde det i Moses sin tid. Han gjorde det i 

Abrahams tid, og Han tok til og med ut Lot som var en frafallen. Han gjorde det 

for Daniel, og ikke bare for denne Guds profet, men også de troende på hans 

tid, Sadrak, Mesak og Abednego. Han gjorde det i Esters tid. Han gjorde det i 

den tidlige menigheten da ikke én kristen døde i Romas utrensning av 

Jerusalem. En million jøder døde, men ikke noen kristne. Fordi de tok hensyn til 

Ordet som sa: Når dere ser ødeleggelsens styggedom, ikke bli fanget i byen, 

men flykt til åsene. Og de kom seg ut. 



Matteus 24:15 Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten 

Daniel har talt om, stå på det hellige sted - den som leser, han forstå det. 

Nå, det handler ikke bare om å forstå. Men som broder Branham sa: "å høre, å 

gjenkjenne og å handle på Ordet." 

Og slik hører vi at Jesus forteller til de troende på Hans tid:  

Markus 13:14 Men når dere ser ødeleggelsens styggedom, den som er omtalt 

av Daniel, profeten, stå der hvor den ikke skulle stå» - la den som leser 

forstå -, «da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 

Så de kom seg ut, og ikke én kristen ble fanget på innsiden av byportene da 

Roma omringet Jerusalem og sultet ut folket. Og de endte opp med å spise sine 

egne barn, og en slik ondskap som det. 

61-0723E Spørsmål & Svar, Gud som blir misforstått COD 140. Nå, var de 

fem jomfruene fortapt? Jeg antar at de stiller spørsmålet om "de fem jomfruene", 

de fem kloke og de fem ukloke. Hvis du var med oss i den siste undervisningen i 

Åpenbaringen, da finner du ut at disse jomfruene, de fem ukloke jomfruene 

var ikke fortapt. Men de fikk ikke lov til å gå inn til bryllupsmåltidet, Men de 

gikk gjennom en forfølgelse og led martyrdøden. Og de oppsto igjen i den 

generelle oppstandelsen på den siste dag. Dette er de menneskene der 

Han skilte sauene fra geitene (Skjønner?); de sto foran dommen. Du sier: 

”Vel, broder Branham, står ikke menigheten der?” Åh nei. Vi står ikke foran 

dommen. Vi står foran dommen her nå. Gud la våre synder på Kristus, og vi: 

Johannes 5:24 Den som hører Mitt ord og tror Ham som har sendt Meg, 

han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over fra døden til 

livet. 

Ikke noe mer dom for menigheten. Den ble tatt opp i bortrykkelsen, og den 

kommer tilbake for å dømme de menneskene som ikke mottok Den Hellige 

Ånd. Sier ikke Paulus:  

1.Korinterne 6:1 Våger noen av dere, når han har en sak imot en annen, å 

få saken pådømt av de urettferdige og ikke av de hellige? Vet dere ikke at 

de hellige skal dømme jorden?"  

Vi vil sitte sammen med Kristus og dømme, konger og prester, og dømme 

disse menneskene som vi forkynte for, og vi fortalte dem om dåpen i Den 

Hellige Ånd, og de nektet å motta Den. Tenk på det. Nei, de var ikke fortapt, 

men de vil ikke være i Bruden. De kommer opp i den andre oppstandelsen, 

men de vi ikke være i Bruden. De vil bli dømt etter hvordan de har 



behandlet det Lyset som de mottok. Nå, den delen vil være opp til Kristus. 

Men de var ikke fortapt. 

Så vi må sørge for at vi er i Kristus, og Kristus vil bekrefte det i din ånd, ved Sin 

egen Ånd, når Han er der. 

Romerne 8:11 Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i 

dere, da skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også gi liv til de dødelige 

legemene deres, gjennom dette at Hans Ånd bor inni dere. 

12 Derfor, brødre, er vi ikke skyldige overfor kjødet, slik at vi skulle leve etter 

kjødet. 

13 For dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men hvis Ånden dreper 

legemets gjerninger, skal dere leve. 

14 For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds sønner. 

15 For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt, 

men dere fikk sønnekårets Ånd, og i Ånden roper vi: «Abba, Far!» 

16 Ånden Selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn, 

17 og hvis vi er barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi 

medarvinger, så sant vi lider med Ham, for at vi også skal bli herliggjort sammen 

med Ham. 

18 For jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende tid er for ingenting å 

regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart på oss. 

19 For skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter åpenbaringen av 

Guds sønner. 

Fra hans tale:  

61-0412 En større enn Salomo er her E-63. Men husk at det falt ikke en 

dråpe med regn før Noah var kommet inn i arken. Det falt ingen Ild i det 

hele tatt før Lot var kommet ut av Sodoma. Jesus sa: "Slik som det var i de 

dager, slik vil det også være når Menneskesønnen kommer." Menigheten er 

allerede ... Den trenger ikke mer å bli dømt. Den er allerede blitt dømt; for 

Han dømte Kristus, og Kristus sto i dommen for Menigheten. Når vi er i 

Ham, da er vi fri fra dom. Hvis Gud dømmer deg, da er Han urettferdig. Kristus 

tok vår dom for oss. "Og ved én Ånd er vi blitt døpt inn i det Legemet. Den som 

tror på meg, har evig liv, og skal ikke komme til dommen." Johannes 5:24 Den 

som hører Mitt ord og tror Ham som har sendt Meg, han har evig liv og skal 

ikke komme til dom, men er gått over fra døden til livet. Det er Evangeliet. Åh, 

hvor glade vi skulle være, bare passe på, og vente på den herlige tiden. 

Nå, men Amerika fordømmer det, kaster det ut. De vil heller ha sin egen teologi. 



Og fra talen:  

65-0218 Kornet er ikke Arving Med Skolmen 65. Det er ingen Dom for 

Abrahams kongelige, åndelige, forutbestemte Ætt, for de er forutbestemte til 

Evig Liv. De har tatt imot Guds tilveiebrakte Offer; og det Offeret, det var 

Kristus, Ordet. Derfor er det da ingen fordømmelse (Romerbrevet 8:1). 

Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, som 

ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. Og i Johannes 5:24, hvis du 

ønsker Skriftstedet. “Den som hører Mine Ord,” ordet der er, “forstår.” En 

hvilken som helst fyllik, hva som helst, kan høre Det og gå bort. Men den som 

hører Mitt Ord, forstår Mitt Ord, og tror på Ham som har sendt Meg, har 

evig Liv, og kommer ikke for Dommen; men er gått over fra døden til 

Livet.” Ja visst. Den som forstår dette store mysteriet om den Gud som har 

blitt gjort kjent, som forstår hvordan Gud var i Kristus og forlikte Seg Selv 

med verden, hvordan Han og Faderen var Ett, hvordan de store mysteriene 

går i oppfyllelse, og hvordan Gud manifesterer Seg Selv, i menneskers 

tidsalder, og i menneskers slekt, og i menneskers selskap. For Han manifesterer 

Sitt Ord i tiden, i østens soloppgang, og for å gjøre det samme mens solen går 

ned i vest, for å manifestere Seg Selv i en Brudemenighet, Ordet 

manifestert. Skjønner? Det vil gjøre det. “Den som forstår,” (det er, “å vite), at 

det er blitt åpenbart til ham av Ham som sendte Meg, han har evig Liv, og 

kommer ikke for Dommen; men er gått over fra døden til Livet.” 

Fra talen:  

61-0808 Ditt Hus E-59. Så tro da, tro på Herren Jesus Kristus. Hvis dine 

barn ikke er frelst, frem til de blir frelst. Og Jesus sa (husk nå, Johannes 5: 

24): Den som hører Mitt Ord og tror på Ham som har sendt Meg, han har 

evig liv og skal ikke komme til dom. Så hvis han ikke kommer til dom, hvor 

går han hen da? I bortrykkelsen. Skjønner? For det er tale om dommen 

etter bortrykkelsen. Ser dere?) ...og skal ikke komme til dom, men er gått 

over (fortid) fra døden til livet. Fordi han har trodd på Herren Jesus Kristus. 

Er det ikke fantastisk? Så barna dine vil være der sammen med deg. Dine 

kjære vil være der sammen med deg. Og jeg håper at jeg er der sammen med 

dere. Amen. 

Jeg kunne stoppe rett her og bare gråte av glede, over å høre disse dyrebare 

ordene fra Guds stadfestede profet for denne tiden. Så barna dine vil være der 

sammen med deg. Dine kjære vil være der sammen med deg. Og jeg håper 

jeg er der sammen med dere. Amen 



Åh, du ... Jeg tror at vi kunne avsluttet her med dette sitatet, og alle sammen 

kunne dra hjem og glede seg. Men vi har akkurat begynt, så la oss grave enda 

litt dypere inn i det. 

Så ikke bekymre deg for dommen, den er ikke ment for deg, kjære brud, heller 

ikke for dine små. Tror du at Gud kommer til å rive deg bort fra de små babyene 

dine? Tenker du at Han skal skille deg fra disse som du elsker mest i livet? Tro 

om igjen. Hvis han lovet en hund og hest til Sin profet, og hvis han sa til Jesaja: 

"da vil alle dine etterkommere være der sammen med deg." 

Jeg ble så emosjonell over det sitatet at jeg måtte ringe til datteren min, 

Christina. Og da jeg avsluttet telefonsamtalen, akkurat da ringte broder Don. Og 

jeg delte det med ham også. Og mens jeg delte det med datteren min, og 

deretter broder Don, da kunne jeg høre en due som kurret. Først trodde jeg at 

det kom fra lovsangen som jeg hørte på i bakgrunnen. Men kurringen ble 

høyere og høyere. Duen fortsatte bare å kurre, og kurre, og kurre. Så jeg reiste 

meg og gikk til døra og fikk tak i telefonen min, og tok et bilde av den. 

På vingene til den snøhvite Duen Gav Gud sin rene søte kjærlighet, 

Noah hadde drevet På flommen mange dager,  

Han søkte etter land, På forskjellige måter;  

Han hadde noen problemer, Men var ikke glemt 

Gud ga ham Sitt tegn På en dues vinger 

På vingene til den snøhvite Duen  

Gav Gud sin rene søte kjærlighet, 

Et tegn fra oven 

På vingene til en due 

Jesus, vår Frelser Kom til jorden en dag;  

Han ble født i en stall, I en krybbe av høy;  

Skjønt her forkastet, Men ikke fra oven,  

For Gud ga oss Sitt tegn, På en dues vinger. 

På vingene til den snøhvite Duen  

Gav Gud sin rene søte kjærlighet, 

Et tegn fra oven 

På vingene til en due 



Selv om jeg har lidt På mange måter,  

Jeg ropte om helbredelse Både natt og dag;  

Men troen var ikke glemt Av Faderen ovenfra,  

Han ga meg Sitt tegn På en dues vinger.  

På vingene til den snøhvite Duen  

Gav Gud sin rene søte kjærlighet, 

Et tegn fra oven 

På vingene til en due 

Jesaja 65:21 De skal bygge hus og bo i dem og plante vingårder og ete deres 

frukt. 

22 De skal ikke bygge og en annen bo, de skal ikke plante og en annen ete. 

Nei, som treets dager skal mitt folks dager være, og mine utvalgte skal selv få 

nyte frukten av sine henders gjerning. 

23 De skal ikke gjøre seg strev forgjeves og ikke føde barn til en brå død. For 

de er en ætt som er velsignet av Herren, og de får ha sine etterkommere 

hos seg. 

24 Og det skal skje: Før de roper, skal jeg svare, mens de ennå taler, skal 

jeg høre. 

25 Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, og 

ormen får støv til mat. Ingen skal gjøre noe ondt og ingen skal ødelegge noe på 

hele mitt hellige berg, sier Herren. 

Jesaja 61:9 Deres ætt skal bli kjent blant folkene, og deres etterkommere 

blant folkeslagene. Alle som ser dem, skal kjenne at de er en ætt som Herren 

har velsignet. 

Jesaja 44:3 Jeg vil utgyte min Ånd over din ætt og min velsignelse over 

din etterslekt.  

Fra talen  

60-0229 Den Møtende Stormen 69. For en tid tilbake gjorde jeg det, og jeg 

gjorde et alterkall ... Jeg elsker Johannes 5:24. Den som hører Mine ord og 

tror Ham som har sendt Meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, 

men er gått over fra døden til livet. Den som tror ... Sa: "Det er ganske 

lettsindig." Nei, det er ganske dypt. For når du tror: Ingen mennesker kan si at 

Jesus er Kristus, uten i Den Hellige Ånd. Når du har Den Hellige Ånd, da 

har du trodd til Evig Liv, og du har Evig Liv. "Den som hører Mine Ord og 

tror på Ham som sendte meg, har evig liv og skal ikke komme inn i 



dommen, men har gått over fra døden til livet." Forberedelser, for å gjøre 

rede ... Og Gud har sett verdens ondskap, og Han har sett så den onde og utro 

generasjonen. Og Hans hellighet kunne ikke tåle den lenger. Åh, til denne 

syndige verden ... 

Igjen fra talen: 

62-0720 Vitnesbyrdet på Sjøen E-86. Du lovet at hvis det var i oppriktighet fra 

deres hjerter, Johannes 5:24 Den som hører Mitt ord og tror Ham som har 

sendt Meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over 

fra døden til livet. Jeg gir dem til deg, far, som trofeer av Ditt Ord som er blitt 

manifestert, blitt forkynt ved Herrens ånd. Og de er dine. Hold dem unna 

dommen, og oppfyll Din vilje i dem. Gi dem dåpen i Den Hellige Ånd. Hvis 

de aldri har blitt døpt med en kristen dåp, må de motta den, Far. Og må de 

motta dåpen i Den Hellige Ånd og bli arbeidere. Fra disse små barna som løftet 

opp hendene sine, til de eldste, menn, kvinner, gutter eller jenter, tenåringene 

som løftet opp hendene. Gud, gi det, gjennom Jesus Kristi navn. 

61-0216 Dyrets Merke og Guds Segl E-29. Hvordan kommer vi inn i det? Ved 

ett håndtrykk? Nei. Ved ett papir? Ved ett kirkesamfunn? Nei. Men ved én Ånd 

blir vi alle døpt inn i ett legeme, fri fra dom. Gud har allerede dømt det 

legemet. Gud dømte det på Golgata. Det trenger ikke å bli dømt noe mer. 

Johannes 5:24 Den som hører Mitt ord og tror Ham som har sendt Meg, 

han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over fra døden til 

livet. Det er ikke to former for evig liv, bare ett.  "Når jeg ser blodet, vil jeg 

passere, jeg vil passere forbi deg." Åh, du, det får meg til å føle meg religiøs. 

Hvorfor? Fri fra synd. Det er riktig. Den som er født av Gud, begår ikke synd, 

han kan ikke synde. Guds sæd blir i ham; han kan ikke synde. Det er ikke 

mulig for meg som hele tiden er der under et syndoffer, og samtidig være 

en synder. Du kan ikke synde. Du har aldri sett en hellig synder. Du har aldri 

sett en svart hvit fugl, eller en beruset edru mann. Nei, så men. Du er enten en 

synder eller en hellig; det er det hele. Og hvis du er i Kristus, da ligger det 

hele dagen lang et blodig sonoffer der som roper: "Far, tilgi dem; for de vet 

ikke hva de gjør." Åh, da kan du være trygg. Amen, jeg liker det. Det der er så 

vakkert, Den Hellige Ånd, hvordan Den forsegler oss. 

Nå, fra broder Branhams tale: 

64-0614M Avdekking av Gud 231. Bak det gamle templet, i forhenget, hva var 

bak der? Hva var Jehova? Hva var skjult bak der? Hva skjulte forhenget? Åh, 

halleluja! Hva skjulte forhenget? Det skjulte Ordet. Forhenget, gamle 

grevlingskinn, var skjult, det skjulte Ordet for øynene deres, naturlig. Bak 



der, også, var skuebrødet. Bak der, også, var Shekinah Glory. Men Det var 

helt skjult for dem. Det var helt skjult. Hele Guds Herlighet var rett bak det 

gamle grevlingskinnet, det er riktig, helt skjult for det naturlige øyet. 

232 Det er det i dag, også. Det blir kalt “en flokk med holyrollers, fanatikere”, 

men de vet ikke hva som er skjult bak der. Det er riktig. De vet det ikke. 

Skjønner? 

Så sier broder Branham videre: 

233 Så da Gud, i nåde, rev forhenget i stykker så de kunne se, var de så 

opptatt av sine egne tradisjoner at det var fremdeles skjult for dem, helt til 

denne dag. 

234 Samme nå! Herligheten, Den Hellige Ånds Kraft, Shekinah Glory som 

kommer over den troende. Nå, jeg mener den sanne troende, som 

forårsaker at Guds gjerninger og troen kommer inn i ham, til å tro Guds 

Ord. Det er fullstendig skjult for øynene deres. De sier: “De tingene er 

forbi.” Ser dere, de lever fremdeles bak forhenget. Dere er ikke bak forhenget 

lenger, Dere små, Gud er blitt fullt synlig foran dere.  

235 Men Gud er fullt synlig for oss, skjult. Samme nå!  

236 Så da Gud i Sin nåde rev i stykker forhenget, da ble Han brakt inn i klar 

synlighet. Men, de var så oppslukt av tradisjonene sine, at Han fremdeles 

var skjult for dem. Samme nå! All den Herligheten, skjult, er skjult for oss i 

Kristus, Ordet, som er vårt Tempel. 

237 Åh, nå, jeg vil måtte gå litt dypere ned i dette. Beklager for mine følelser i 

formiddag, men, åh, jeg har—jeg har ønsket å formidle dette så lenge, jeg … 

det har bare satt seg fast i meg. Skjønner? 

238 Legg merke til, all Herligheten som er i Gud er i Ordet. Alle velsignelsene 

som er i Gud, er i Ordet. Det er skjult, for den vantro, av tradisjoner. Ser 

dere hva jeg mener? Men Det er alt sammen i Kristus. Alt som Gud var, Han 

uttømte Seg Selv, “kenos”, og kom inn i Kristus; og vi, i Kristus, er bak 

forhenget.  

239 “Vel, jeg er i Kristus”, sier du. Og så tror du at det er tre Guder? Døpe i 

navnet til “Fader, Sønn, og Hellig Ånd”? Tror på alle disse tradisjonene og slikt 

som du tror på, fra de eldste? Nei, du er fremdeles bak forhenget. Skjønner? 

Kom inn i forhenget. Han, Kristus, er Ordet.  

240 “Hvordan? Jeg tror ikke på Guddommelig helbredelse. Jeg tror ikke på 

disse miraklene og slike ting. 

241 Vel, du skjønner, du er ikke inne, på innsiden av forhenget. Du vet ikke 

noe om Det. Skjønner? Kristus er Ordet! Og når vi er i Ordet, er vi i Kristus. 

Og hvordan kan jeg være i Kristus, og fornekte Kristus? Det var Han som sa: 



“Ikke ett ord skal bli lagt til eller bli tatt bort.” Hvordan kan du ta fra eller 

legge til, da? Ser dere, det viser deg hva slags dekke som har fått dekket deg 

bort. Skjønner? 

242 Vi i Ham! Så vi, som er i Ham, vi er fremdeles tildekket for de religiøse og 

professorene i verden. Ser dere, vår Herlighet som vi har og gleder oss over, vi 

er fremdeles tildekket for dem på utsiden. De tror vi er “gale, en skrue”, igjen. 

Skjønner? Skjønner? Det er riktig. Men vi som er her inne, i Kristus, døpt til 

Ham, (1.Korinterne 12), inn i Ham, vi er deltagere av denne Herligheten. 

Skjønner? Men ikke på utsiden; du kikker fremdeles inn, og fornekter Det. 

Skjønner? 

Så fortsetter broder Branham: 

243 Så nå er vi invitert inn i Ham, for å ta del i alt som Han er. Vi er invitert 

inn i Ham. Dette er skjult for de vantro, ved tildekningen av menneskelig kjød. 

Skjønner? De kjenner til den Herligheten, de leser om Den, Den er i Ordet 

her, “Guds Herlighet” og slike ting, det er bare et ord for dem. For oss, er det 

en manifestasjon! Skjønner? Det er ikke mer et ord; det er en virkelighet! 

Amen! 

244 Gud sa: “La det bli lys”, det var ordet. Men nå er det blitt lys. Det er ikke 

ordet; det er lyset. Ser dere hva jeg mener? 

245 Nå er det ikke bare et skrevet Ord for oss, det er en virkelighet. Vi er i 

Ham. Nå fryder vi oss. Nå skuer vi Ham. Nå ser vi Ham, Ordet, som 

manifesterer Seg Selv. Det er skjult, der ute, fordi (hvorfor?) Det er skjult i 

menneskelig kjød. Skjønner?  

Så forstår dere nå hva jeg forteller dere denne formiddagen? Du har et valg 

denne formiddagen. Enten å fortsette og lese ordet ved å se bakover i tid, eller 

du kan se fremover, eller du kan velge å stige inn i Ordet, og få det til å bli 

manifestert overalt rundt deg, til du og Ordet blir ett. Og da vil Ordet bevege 

seg fra å være bare et skrevet ord for deg, til å bli en faktisk utfoldende 

manifestasjon av virkeligheten til en levende Gud i din midte. 

La oss nå, med dette i tankene, se på hva Guds ord sier i:  

Romerne 1:18 For Guds vrede blir nemlig åpenbart (apokolupsis = lagt 

åpen, gjort kjent, avdekket) fra himmelen (ouranos = universet) over ( epi = i 

motsetning til) all ugudelighet (alle som mangler ærbødighet overfor Gud) 

og all urettferdighet (alle som mangler en rett forstand, som ikke har noen 

åpenbaring) hos menneskene, de som holder nede (katecho = undertrykker, 

holder tilbake eller hindrer) sannheten i urettferdighet. 



Vel, denne Guds vrede er trengsel. Som broder Branham lærte oss, at Bruden 

ikke vil gå gjennom trengselen. Det er fordi ordet trengsel, kommer fra rotordet 

gjengjeldelse, som betyr hevn. Og Gud vil ikke sende Sin Brud gjennom en 

gjengjeldelse. Han prøver slett ikke å bli slik som så mange ektefeller gjør med 

sine ektemenn, og ektemenn med sine ektefeller. Det skulle ikke engang 

nevnes iblant oss. Jeg vet at vi alle har vært skyldig i våre stikk når vi har blitt 

stukket på, men det er ikke rett. Gud gjør ikke det, og det skal heller ikke vi 

gjøre. Det er på tide at vi alle vokser opp, inn i Ham. Amen? 

Så Gud hevner seg ikke på Sin Brud. Hun går ikke gjennom dommen. Hun 

reiser seg over det i en Bortrykkelse, og hennes etterkommere er sammen med 

henne. Hvorfor? Fordi de er også Hans avkom. 

Apostlenes gjerninger 17:28 For i Ham er det vi lever og beveger oss og er til, 

slik også noen av deres egne diktere har sagt: «For vi er også Hans avkom.» 

Romerne 1:19 For det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har 

åpenbart det (phaneroo = Gud har manifestert det) for dem.  

20 For helt siden verdens skapelse har Hans usynlige egenskaper vært klart 

synlige; det gjelder Hans evige kraft og Hans guddommelighet. Disse usynlige 

egenskaper kan erkjennes ut fra de gjerninger Gud har gjort. Slik er 

menneskene uten unnskyldning. 

Amplified Bible: For det som er kjent om Gud, er åpenbart for dem og 

tydeliggjort i deres indre bevissthet, fordi Gud selv har vist det for dem. 

Med andre ord, det må først være en phaneroo, (åpenbaring) der fra Gud, for at 

Guds vrede skal følge. Derfor taler dette om den endelige opplysningen som må 

skje, slik vi ser i henhold til Hebreerne 6. 

Amplified Bible Hebreerne 6. "La oss derfor gå videre, og gå forbi det 

grunnleggende stadiet i undervisningen, og læren om Kristus som Messias, 

og avansere stødig mot det komplette og det fullkomne som hører inn 

under åndelig modenhet. La oss ikke igjen legge grunnlaget for omvendelse 

og avleggelse av døde gjerninger (død formalisme), og av tro, idet du vender 

deg mot Gud, med lære om helliggjørelse, håndspåleggelse, oppstandelse fra 

de døde, evig dom og straff. Disse sakene som du burde vært helt og fullt klar 

over for lang tid siden. Hvis Gud tillater det, vil vi nå gå videre til avansert 

undervisning. For det er umulig å gjenopprette og bringe tilbake til 

omvendelse de som en gang for alle er opplyste, de som bevisst har smakt 

den himmelske gave, og blitt delaktige i Den Hellige Ånd, og har kjent det gode 



Guds Ord, og de mektige kreftene i tiden og i verden som kommer. Hvis de 

avviker fra troen og vender seg bort fra troskap; da er det umulig å bringe 

dem tilbake til omvendelse, fordi de da vil nagle Guds Sønn opp på korset på 

nytt for seg selv, og de holder Ham opp i forakt og skam og offentlig fornedrelse. 

Vi ser da på dommen av disse som med vilje vil vende seg bort fra Sannheten, 

eller med vilje holde tilbake Sannheten fra andre. 

Romerne 1:21 For selv om de kjente Gud, ga de Ham ikke ære eller takk, 

som Gud, (for hva de kjente) men de ble tomme i sine tanker, og deres 

uforstandige hjerte ble formørket. 

22 Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare dåraktige, 

23 og de forandret den uforgjengelige Guds herlighet (Guds Doxa = 

meninger, verdier og bedømmelser) til et bilde gjort lik et forgjengelig 

menneske, og bilder av fugler, firbeinte dyr og krypdyr. 

24 Derfor overgav Gud dem også til sine hjerters onde lyster, til urenhet, til at 

deres legemer ble vanæret seg imellom. 

25 De forandret Guds sannhet til en løgn og tilbad og tjente skapningen i 

stedet for Skaperen, Han som er velsignet i all evighet. Amen. 

26 På grunn av dette overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. For til og 

med deres kvinner byttet ut det naturlige samliv med et som er i strid med 

naturen. 

27 Det samme gjorde også mennene. De forlot det naturlige samliv med 

kvinnen, og de ble opptent i sin lyst etter hverandre, så menn drev skammelig 

utukt med menn. Og den velfortjente straffelønn for sin villfarelse fikk de på 

seg selv. 

28 Og ettersom de ikke brydde seg om å holde fram Gud i sin kunnskap, 

overgav Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør de gjerninger som er 

usømmelig. 

29 De er fulle av all slags urettferdighet (feil tenking, gale ideer, gale 

meninger gale verdier, gale vurderinger), seksuell umoral, usselhet, grådighet 

og ondskap. De er fulle av misunnelse, mord, strid, svik og falskhet. De ble slike 

som setter ut rykter, 

30 baktalere, gudshatere, voldsmenn, stolte, skrythalser, de finner på all slags 

ondt, de er ulydige mot foreldre, 

31 uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, de vil ikke tilgi, de er 

ubarmhjertige. 

32 Disse kjenner Guds rettferdige dom, og de vet at disse som gjør slike ting, 



fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare det samme selv, men de gir også sin 

støtte til andre som gjør det. 

Nå blir vi lovet at Guds vrede vil ta seg av disse menneskene ved endetiden. 

Som dere vet, så blir dette emnet om Guds vrede og dom på jorden, gjort kjent 

for oss på en manifestert måte. Og vi finner at dommene bringes til jorden på 

den tiden for den syvende engelen. Men dommen skjer ikke før etter 

bortrykkelsen, som vi allerede har lest fra Guds profet. 

Likevel så forteller Salme 91 oss at vi skal se dem, men de vil ikke komme hit til 

vårt hjem. Jeg hevder ikke å ha full forståelse for hvordan dette vil bli, bortsett 

fra det faktum at broder Branham kastet den steinen opp i luften og sa at Guds 

dommer nå er på jorden. Og den virvelvinden som smadret toppen av det fjellet, 

og som deretter satte kurs vestover, og noen dager senere brakte ødeleggelse i 

Alaska. Men vi leser i Salme 91 at det vil ikke påvirke oss på en negativ måte. 

Salme 91:1 Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor (den som har gjort sitt 

bosted til å være) i Den Allmektiges skygge,  

2 han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud, i Ham setter jeg min 

lit! 

3 For han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. (plager) 

4 Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. 

Hans sannhet er skjold og vern. 

5 Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen,  

6 heller ikke for pest (plager) som går fram i mørket, for sott som ødelegger 

ved middagstid. 

7 Om tusen faller ved din side og ti tusen ved din høyre hånd. Men til deg skal 

det ikke nå. 

8 Du skal bare se det med dine øyne, se hvordan de ugudelige får sin lønn. 

(nå, den eneste måten vi kan se det på, uten at det skal komme nær oss, er via 

TV eller via internett. Og hvorfor kommer det ikke nær oss?) 

9 For du, Herre, er min tilflukt! Den Høyeste har du gjort til din bolig. (fordi 

du har gjort hans nærvær til din bolig. Du vandrer i lyset slik som Han er i lyset.) 

10 Intet ondt skal ramme deg, og ingen plage (eller pandemi) skal komme 

nær til ditt bosted. 

11 For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på 

alle dine veier. 

12 De skal bære deg på hendene, så du ikke skal støte din fot på noen stein. 

13 På løve og hoggorm skal du trå, du skal tråkke ned unge løver og slanger. 

14 For han har satt sin kjærlighet til meg, og derfor vil jeg utfri ham. Jeg vil 



sette ham trygt på et høyt sted, for han kjenner mitt navn. 

15 Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham. Jeg er med ham i nøden, jeg 

vil utfri ham og føre ham til ære. 

16 Med et langt liv vil jeg mette ham og la ham skue min frelse. 

Halleluja, hvilken fantastisk Gud vi tjener. 

Åpenbaringen 21:9 En av de sju englene som hadde de sju skålene fylt med 

de siste sju plagene, kom deretter til meg, talte med meg og sa: «Kom, jeg 

skal vise deg bruden, Lammets hustru.» 

Legg nå merke til at denne engelen skal vise frem eller presentere bruden for 

Kristus. Og han er den samme som brakte frem skålene som inneholder de syv 

siste plagene. (engel med liten (a), som betyr en budbærer). 

Spørsmål og svar COD 62-0527 68. Se nå på: 

Malakias 4:1 For se, dagen kommer! Den brenner som en ovn. Da skal alle 

overmodige og hver den som gjør ondt, være som halm, og dagen som 

kommer skal sette dem i brann, sier Herren, hærskarenes Gud, så den ikke 

levner dem rot eller gren. (det er fra den Trengselen og ødeleggelsen, ser dere, 

som skal komme.) 

2 Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med 

legedom under sine vinger (Herrens komme). Og dere skal gå ut og springe 

som kalver når de slipper ut fra fjøset. (Det er som å gå ut på beite, de går ut.) 

3 Da skal dere tråkke ned de ugudelige. De skal være som aske under fotsålene 

deres på den dag jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud. 

64-0614M Avdekkingen av Gud 322. Nå til den fullkomne tjenesten fra Ham 

Selv; ikke en eller annen mann, ikke en eller annen denominasjon, som de har 

gjort ned gjennom den tidsalderen der, ser dere; men Han Selv manifestert, 

manifesterer Seg Selv ved løftet, og gjør Lukas 17,28, Malakias 4, og så 

videre, Hebreerne 13,8, helt nøyaktig rett. På den tiden, hvilken tid skulle det 

være? Når Abrahams kongelige Ætt venter på Løftessønnen. Og alle 

forbilder må bli oppfylt. Og Gud Selv viste Seg i form av et menneske, for 

Abrahams naturlige ætt, før ødeleggelsen, og Jesus sa det ville bli det samme 

for denne kongelige Ætten før Løftessønnen vender tilbake. 

La oss lese fra  

Malakias 4:1 For se, dagen kommer! Den brenner som en ovn. Da skal alle 

overmodige og hver den som gjør ondt, være som halm, og dagen som kommer 

skal sette dem i brann, sier Herren, hærskarenes Gud, så den ikke levner dem 



rot eller gren. 

2 Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med 

legedom under sine vinger. Og dere skal gå ut og springe som kalver når de 

slipper ut fra fjøset. 

3 Da skal dere tråkke ned de ugudelige. De skal være som aske under fotsålene 

deres på den dag jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud. 

4 Kom i hu Mose lov, min tjeners lov, den jeg gav ham på Horeb for hele Israel, 

både lover og bud!  

(Og hva var disse lovene? Velsignelse og forbannelse, og Han er her for å 

redde de utvalgte fra å gå fortapt. Men Han er også her som den høyeste 

dommeren, for å holde dom over de ugudelige.) 

5 Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og 

forferdelige. 

6 Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så 

jeg ikke skal komme og slå landet med bann. 

Altså, dommen kan ikke komme før etter at tjenesten til Malakias 4 er fullført. 

Og idet vi husker Moses sin lov, loven om velsignelse og loven om forbannelse. 

Vi vet at hvis vi hører på det, som betyr at vi gir nøye akt på røsten til Herren vår 

Gud, da vil vi bli velsignet med alle Guds velsignelser. Men de som ikke gir nøye 

akt på Hans røst, da vil forbannelsene være på dem. Og vi befinner oss nå i den 

tiden mine brødre og søstre. 

Vi er ved den tiden for: 

Åpenbaringen 22:11 Den som gjør urettferdighet, la ham fortsatt gjøre 

urettferdighet! 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!» 

1Johannes 3:7 Dere barn! La ingen føre dere vill! Den som gjør 

rettferdigheten, er rettferdig, likesom Han er rettferdig. 

1Johannes 2:29 Hvis dere vet at Han er rettferdig, så forstår dere også at hver 

den som gjør rettferdigheten, er født av Ham. 

65-1206 Moderne Hendelser Klargjort av Profeti 279. Men det vil komme opp 

på denne jorden, ved Guds løfte, en ekte Guds tjener, identifisert av Gud (ved 

Hans Ord, som er svaret i denne tiden), som vil sette Bruden i stand (en ekte 

liten minoritet av menigheten) og ta den opp. Det stemmer! Han vil 



introdusere: “Se, der er Denne som jeg snakket om, ser dere, Han som 

skal komme.” 

62-0318 Det talte Ord er den originale Sæd 417. Da vil Gud, fra en liten 

gruppe av den sanne Sæden av Ordet, Han vil presentere for Kristus en 

elsket Brud, en Jomfru, en Jomfru av Hans Ord. 

Åpenbaringen 15:1 Deretter så jeg et annet tegn i himmelen, stort og 

underfullt: Sju engler hadde de sju siste plagene, for med dem er Guds 

vrede fullendt. 

Åpenbaringen 17:1 Deretter kom en av de sju englene som hadde de sju 

skålene, og talte med meg. Han sa til meg: «Kom, jeg vil vise deg dommen 

over den store skjøgen som sitter på mange vann. 

Åpenbaringen 15:7 Ett av de fire livsvesener gav da sju gullskåler til de sju 

englene, fulle av Guds vrede, Han som lever i all evighet. 

Åpenbaringen 16:1 Da hørte jeg en høy røst fra templet, som sa til de sju 

englene: «Gå og tøm skålene med Guds vrede ut over jorden!»  

Åpenbaringen 21:9 En av de sju englene som hadde de sju skålene fylt med 

de siste sju plagene, kom deretter til meg, talte med meg og sa: «Kom, jeg skal 

vise deg bruden, Lammets hustru.» 

Åpenbaringen 22:18 For jeg vitner for hver den som hører de profetiske ordene 

i denne boken: Hvis noen legger noe til alt dette, skal Gud legge på ham de 

plagene som det er skrevet om i denne boken. 

Åpenbaringen 18:4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom 

ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for 

at dere ikke skal få noen av hennes plager. 

Åpenbaringen 18:8 Derfor skal hennes plager komme på én dag, død og 

sorg og hungersnød. Og hun skal bli fullstendig oppbrent med ild, for sterk 

er Herren Gud som dømmer henne. 

Sakarja 14:12 Men Herren skal la denne plage ramme alle de folk som har 

kjempet mot Jerusalem: Han skal la kjøttet råtne på dem mens de står på 

sine føtter, og deres øyne skal råtne i sine huler, og tungen skal råtne i 

deres munn. 

13 På den dag skal Herren sende en stor redsel over dem, så de tar fatt på 



hverandre og løfter hånd mot hverandre. 

14 Også Juda skal stride i Jerusalem. Fra alle kanter skal hedningefolkenes 

gods sankes sammen, gull og sølv og klær i stor mengde. 

15 Den samme plage skal også ramme hestene, muldyrene, kamelene, 

eslene og alle andre dyr i leirene. 

Åpenbaringen 9:20 Men resten av menneskeheten, de som ikke ble drept 

ved disse plagene, omvendte seg ikke fra sine henders verk, slik at de sluttet 

å tilbe demoner og avgudsbilder av gull, sølv, kobber, stein og tre, slike som 

verken kan se eller høre eller gå.  

Åpenbaringen 11:6 Disse har makt til å lukke himmelen, slik at det ikke faller 

noe regn i de dagene de profeterer. Og de har makt over vannene til å gjøre 

dem til blod, og til å slå jorden med alle plager, så ofte de ønsker det. 

Legg merke til de to definerte miraklene: Å stenge av regnet, det var Elias. Og å 

gjøre vann til blod, det var Moses. 

Åpenbaringen 15:6 Og ut av templet kom de sju englene som hadde de sju 

plagene, kledd i rent, skinnende lin. Og de hadde sine bryst ombundet med 

gullbånd.  

Åpenbaringen 15:8 Templet ble fylt med røyk fra Guds herlighet og fra Hans 

kraft, og ingen var i stand til å gå inn i templet før de sju plagene fra de sju 

englene var fullført. 

Åpenbaringen 16:9 Og menneskene ble svidd med stor hete, og de spottet 

Guds navn, Han som har makt over disse plagene. Og de omvendte seg 

ikke slik at de gav Ham ære.  

Åpenbaringen 16:21 Og store hagl falt ned fra himmelen på menneskene, 

hvert hagl veide omtrent en talent. Menneskene spottet Gud på grunn av 

plagen av haglene, for denne plagen var veldig stor. 

Johannes 14:27 Fred etterlater Jeg dere, Min fred gir Jeg dere. Ikke som 

verden gir, gir Jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, og la det heller ikke 

gripes av frykt! 

Jeg har et spørsmål: Er du redd? Jeg vet at noen av dere er det, på grunn av 

din holdning. Vær ikke redd, min broder og søster. For da sier du: Gud, jeg tror 

deg ikke. Det er hva du egentlig sier. Dette er en test for deg. Min fred gir Jeg 

dere. Frykt ikke, for Jeg er med dere. 



Filipperne 4:6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner 

komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. 

 7 Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres 

tanker i Kristus Jesus. 

Hvis vi lar frykt få tak i oss, da gir vi djevelen rom. For Bibelen sa:  

2.Timoteus 1:7 For Gud har ikke gitt oss fryktens ånd. Så hvem hvem er det da 

som har gitt oss fryktens ånd? Djevelen. Hans folk, hans regjeringer. Han styrer 

enhver regjering i denne verden. Glem ikke det. Ikke vær deltaker i denne 

verdens media, for det skaper bare frykt. De ønsker at verden skal kollapse, så 

de kan få en ny verdensorden. 

5.Mosebok 31:8 Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg, 

(Hvorfor? Fordi du vandrer i Lyset liksom Han er i Lyset.) han skal ikke slippe 

deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs. 

Jesaja 41:13 For jeg er Herren din Gud, som holder deg fast ved din høyre 

hånd, og som sier til deg: Frykt ikke! Jeg hjelper deg. 

Salme 27:1 Av David. Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg 

frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for? 

2.Mosebok 14:15 Herren sa til Moses: Hvorfor roper du til meg? Si til Israels 

barn at de skal dra videre! 

Josva 1:9 Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær 

ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore. 

Salme 23:4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for 

ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. 

1.Peter 5:7 Og kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for dere. 

2.Timoteus 1:7 For Gud har ikke gitt oss fryktens ånd, men kraftens og 

kjærlighetens og sindighetens Ånd. 

Salme 34:5 Jeg søkte Herren, og han svarte meg, han fridde meg fra all min 

frykt. 

2.Krønikerne 7:13 Når jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn, og når 

jeg befaler gresshoppene å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt 

folk,  



14 og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker 

mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og 

tilgi deres synd og lege deres land. 

La oss be: 

Nådige Far, vi ber for Amerika og for verden. Herre, må du hjelpe oss til å 

komme igjennom denne situasjonen hvor verdens stater prøver å få i stand en 

kontroll over folket. Vi ser det, Herre, at de er herskesyke. Vi har hatt så mange 

tidligere tider med pest og plager som har kommet og gått. Vi har aldri før stengt 

ned staten. Vi har aldri før isolert folket og sagt at de må bli værende hjemme. 

Det er alt sammen et stort bedrag for å kontrollere. Så Far, vi ber deg om at du 

befrir oss fra dette, i Jesu navn. Amen.   

 


