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Ordsp 8:13 Å frykte Herren er å hate det onde. Stolthet og arroganse, ond 

oppførsel og en gjenstridig munn hater jeg. 

Ordsp 16:5 Herren avskyr alle som har stolthet i hjertet. Vær sikker på dette, at 

de vil ikke bli ustraffet. 

La oss be… 

Forrige søndag talte vi fra der hvor broder Branham talte om hvordan tradisjoner 

holdt tilbake den sanne åpenbaringen eller avdekkingen av Gud, og han sa: 

64-0614M Avdekkingen av Gud 343. Riv i stykker det denominelle 

utdanningsforhenget! Riv i stykker det denominelle tradisjonsforhenget! Riv i 

stykker de forhengene som skjuler Ham for deg! Riv i stykker forhengene 

av stolthet, dere kvinner. Dere er døtre av en Konge; oppfør dere som det, 

lev som det. Riv i stykker hvert eneste forheng. 

Ja vel, så denne talen vil være for dere kvinner i dag, og så skal vi neste uke se 

på resten av det som han sier her i dette avsnittet. Men først vil jeg at dere 

søstre skal lytte nøye i dag, fordi Gud kler opp sin hustru med Ordet foran 

Lammets bryllup. Og hvis du ikke er den rette typen av en hustru her nede, 

hvordan kan du tro at du vil umiddelbart bli gjort til en rettferdig hustru over der. 

Det kan ikke skje, fordi de holdningene du har her, vil du også ha over der. De 

handlingene og reaksjonene som du har her, de vil du ta deg over der. 

Og det finnes absolutt ingen unnskyldning for noen av de tingene som skjer i 

deres hjem mellom ektemenn og hustruer. Men i dag taler jeg til dere søstre. 

Dere brødre vil få deres del senere. 

Broder Branham sa i talen:  

63-0721 Han Bryr Seg. Bryr Du Deg? 56 Disse menneskene, de lyver, de 

jukser, de stjeler, til du omtrent er nødt til å ha en pantesikkerhet for å låne fem 

dollar fra noen. Det er en ... Dere vet, Bibelen taler om det, at det ikke ville 

være noen kjærlighet i de siste dager, men bare blant de utvalgte. Det er 

riktig. Skriften taler om det, at mannen ville være imot hustruen, og hustruen 



imot mannen, og barn imot foreldre. Bare blant de som er Herrens utvalgte, 

vil det være tilbake noen kjærlighet. 

Så hvis det finnes all denne kranglingen som skjer i våre hjem, da er det best at 

du stiller deg foran Guds Ords speil, og spør om du virkelig er en utvalgt, eller 

bare en liksom-troende. 

Nå, det jeg skal påpeke til dere denne morgenen, er veldig viktig. Og hvis du 

ikke overgir deg til det som Den Hellige Ånd sier, da vil du aldri virkelig kjenne 

Ham i kraften av Hans oppstandelse. Og du vil rett og slett ikke være der når 

Ropet går over til å bli Røsten for Oppstandelsen. Og tro meg at Gud kommer til 

å teste deg, hvis Han ikke har testet deg allerede. 

Men legg merke til broder Branham, i Avdekkingen av Gud 343, her taler han 

til kvinnene, og han sier at du er nødt til å bryte disse tildekningene av stolthet. 

Og han lar deg få vite at denne tildekningen av stolthet er faktisk det som skjuler 

Gud for dere kvinner. 

Og glem aldri at Bibelen lærer at stolthet kommer før det skjer et fall. 

Ordsp 16:18 Forut for ødeleggelse går stolthet, og forut for fall er der en 

hovmodig ånd. 

Vi leser også i  

Ordsp 6:16 Seks ting er det Herren hater, sju er en styggedom for Ham:  

Vers 17 1) Ordsp 6:17 Stolte øyne, (andre oversettelser skriver: “Et stolt blikk. 

Øyne som ser ned på andre.)  

2) en løgnaktig tunge, (andre oversettelser skriver: en tunge som du ikke kan 

stole på) 

3) og hender som utøser uskyldig blod, (andre oversettelser skriver: hender som 

myrder de uskyldige,) 

4) 18 et hjerte som legger onde planer, (andre oversettelser skriver: et hjerte 

som klekker ut onde planer eller et hjerte som skaper onde planer, et sinn eller 

hjerte som tenker på onde planer,)    

5) føtter som haster til det som er ondt, (andre oversettelser skriver: føtter som 

er raske til å gjøre [løpe til] det onde,)     



 6) 19 et falskt vitne som taler løgn, (andre oversettelser kaller dette bare et 

vitne som lyver.) 

7) og den som volder strid mellom brødre. (Og andre oversettelser skriver: en 

bråkmaker i familien.) 

Så vi ser at denne synden av stolthet er den første som Gud nevner av disse 

som Han hater. 

Broder Branham sa: Riv i stykker disse tildekningene av stolthet, dere 

kvinner. Dere er Kongsdøtre; oppfør dere som det, lev som det. Riv i 

stykker hver eneste tildekning. 

Vel, dere ønsker kanskje ikke å høre dette. Men det er: "Så Sier Herren". 

Hver tidsalder har visse attributter og egenskaper som markerer den og er 

avgjørende i forhold til tilstanden for den tidsalderen. 

Og han forteller dere søstre rett her hva det er, at du må dø til selv, ellers vil du 

mislykkes. Det er hva han sier her. 

Bibelen fortalte oss at i denne siste tidsalderen, at det ville være en kvinnenes 

tidsalder, en tidsalder da kvinnene gjør opprør mot deres plass i samfunnet, 

deres plass i hjemmet, og deres plass i forhold til deres ektefelles rolle, og 

hennes rolle med å tjene sin ektemann på samme måte som hun vil tjene 

Kristus. 

Vel, jeg vet at dere ikke ønsker å høre dette. Men dere bør absolutt høre det for 

deres egen åndelige velferds skyld. 

Eva lyttet til djevelens løgn, og hun trodde mer på hans løgn enn på Guds 

løftesord. Da ble Adam, som lyttet til sin kone, og Eva, som trodde djevelens 

løgn, kastet ut av Edens hage. Og Gud talte til henne og sa, fordi du har lyttet til 

Satans løgn fremfor Mitt Ord, da er dette være din rolle fra nå av. 

1Mos 3:16 Til kvinnen sa han: Jeg vil gjøre din møye (smerte) stor i ditt 

svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din attrå 

stå, og han skal herske over deg. 

Ordet herske betyr at han skal være din sjef. Det er interessant fordi vi har 

kvinner i dag som er sjefer. 



Og vi blir lært av Guds Ord at kvinner vil gjøre opprør mot Guds forskrift i de 

siste dager, og de vil ønske å bli frigjort fra ektemannens styring eller ledelse. 

Jesaja 4:1 “Og på den dagen” (det hebraiske ordet for dagen “yome”, taler 

også om en tidsalder eller en tid.) 

Så disse ordene: "Og på den dagen", kan også bli lest som ("på den årstiden" 

eller "i den tiden"). Så vi ser på denne dagen, denne tidsalderen og denne 

tiden. Så hva skal skje på denne dagen, denne tidsalderen og denne tiden? 

Vel, han forteller oss hva som skal skje på denne dagen, denne tidsalderen, 

denne tiden, når han sier: "Syv (det hebraiske ordet er "sheba", og betyr her en 

ubestemt mengde) kvinner skal ta tak i én mann og si: "Vi vil spise vårt eget 

brød og ha på oss våre egne klær. La oss bare bli kalt ved ditt navn for å ta 

bort vår vanære." 

Så Gud advarte oss om at det ut fra alle tidsaldre, skal vi komme ned til denne 

tidsalderen, når kvinner vil gjøre opprør mot den rollen som Gud har bestemt for 

dem til å utføre. Og han sier at de “skal ta tak i mannen og si: "Vi vil spise vårt 

eget brød og ha på oss våre egne klær. La oss bare bli kalt ved ditt navn for å 

ta bort vår vanære." 

Så dette er kvinner som tenker at den rollen som Gud har kalt dem til å gjøre, er 

en vanære. Og de vil ha det som mannen har, hans mat, hans klær og hans 

navn, men de vil ikke ha noe med ham å gjøre. De ønsker ikke å lenger å 

identifisere seg med ham, selv om de vil ha det som han har, hva han spiser og 

slik som han kler seg. 

Virker litt rart for meg når du ser at kvinner vil ha på seg de klærne som menn 

har, de frisyrene som menn bruker, og spise den maten som menn foretrekker, 

når Gud har kalt dem til å være noe annet. 

Apostelen Paulus sa i: 

Titus 2:3 Det samme gjelder de eldre kvinnene. De skal opptre slik det 

sømmer seg en av de hellige, de må ikke være baktalere, ikke henfalne til å 

drikke mye vin, men de skal være lærere i det gode, 

4 for at de skal lære opp de unge kvinnene (lære dem opp til å gjøre hva?) til å 

elske sine ektemenn, elske sine barn, 

5 være sindige, ærbare, huslige, gode, være lydige mot sine egne menn, 

for at Guds Ord ikke skal bli spottet. 



Nå, det er hva Guds Ord kaller deg til, at du skal omsette i handling din rolle 

som Gud har kalt deg til. Og han sier at når du gjør det, da viser du respekt for 

Guds ord. Men når du ikke gjør det, da spotter du faktisk Guds Ord. 

Og dere vet hva ordet "spott" betyr? Ordet spott betyr: "Å angripe med et 

foraktelig eller vanærende språk; å snakke til eller omtale noen på en 

uforskammet og uhøflig måte.” Og når du spotter Ordet, da gjør du det ved å 

spotte din ektemann. Du taler på en uforskammet og uhøflig måte til din 

ektemann. 

Hvordan kan du tenke at du skal være "Kristi Brud", når du ikke en gang er et 

brudeemne for din egen mann. Slik som du behandler din mann, det er slik 

du behandler Kristus, Ordet. 

Jeg bryr meg ikke om hva din unnskyldning er, for du har egentlig ingen 

unnskyldning som er akseptabel for Gud. Og du vil måtte svare på dommens 

dag for å være uhøflig mot mannen din, like så sikkert som at Guds Ord er sant 

og hver manns ord en løgn. 

Husker dere hvordan denne søsteren med Den Hellige Ånd handlet, da mannen 

hennes kom inn og ba om egg? Og deretter kastet han dem ned på gulvet for å 

se hvordan hun reagerte. Han visste at hun ikke ville eksplodere i sinne slik som 

andre kvinner gjør, men hun bare la det frem for Herren i bønn. Det er slik hver 

og en av dere søstre skulle handle når deres ektemenn gjør noe som dere 

mener er en feil handlemåte. Og enhver søster som håner sin ektemann, det er 

feil, søstre, gjør ikke det. 

Broder Branham viste oss hva den rette typen karakter er, den som en hustru 

med Den Hellige Ånd har fått. Vel, noen stiller ham dette spørsmålet i talen:  

64-0830M Spørsmål og Svar COD 64, 330. "Broder Branham, hvordan skal jeg 

vise min kone at jeg virkelig bryr meg om henne, og likevel stå fast med Ordet 

(Det er) stå fast med Ordet, men hun har fortsatt et spørsmål som dette, sa: 

"Hvorfor praktiserer du ikke det du forkynner eller tror?" Vel, hvis kona, hvis 

kona sier dette til deg når hun har rett til å si det, da bør du komme i orden. Ser 

du, ser du? Men hvis hun sier det bare for å være ond, husk dette at Bibelen 

sa: "Det var bedre at en kvernstein ble hengt rundt nakken din, og du ble senket 

ned i havets dyp, enn at du fornærmer endog en av de minste, av Mine små." 

Nå, dette er bare ditt spørsmål. Og det kan være at denne kona ikke er den type 

menneske. Kanskje hun er en annen, kanskje hun er en god person. Kanskje 

hun bare tester deg for å se hva du vil gjøre. 



116 Vel, vis kjærlighet til henne og la henne se Jesus i deg. Gjør du det. 

Skjønner? Du bare fortsetter videre. Noen ... Jeg gir dere en liten illustrasjon 

denne formiddagen om en person som ... Og denne lille kvinnen hadde 

mottatt Den Hellige Ånd. Og hun var en veldig søt liten person. De ... Hun 

sa ... Vel, hun hadde hatt et vanskelig liv, og mannen hennes var alkoholiker. 

Og da, hun fortsatte bare videre; hun holdt ut med ham. Han sier: "Du ønsker 

å gå i menigheten, skatt, bare gå dit. Men jeg går bare ned til vertshuset, nede 

ved den gamle Brown Derby, her nede. Og av gårde for han. "Så de oppholdt 

seg der nede hele tiden, pleide å være Bonifers. Mange av dere eldre her 

husker da Bonifer hadde det på hjørnet av ... Det blir kalt Brown Derby nå, tror 

jeg.  

117 Så når du oppholder deg der nede, og en dag kom det opp et spørsmål om 

menighet og om de kristne. En av de gamle fyllikene der sa: "Det finnes ikke 

noe slikt som kristne lenger." Han sa: "Det finnes ikke noe slikt. Alt dette er 

mengder av hyklere," sa, "du ser dem her ute, og røyking, drikking, de gjør 

det samme som vi gjør", og sa, "og kaller seg kristne. Det finnes ikke noe 

slikt." Denne fylliken reiste seg og sa: "Bare et øyeblikk. Det finnes én som 

jeg vet om." Sa: "Hvem er det?" Sa: "Det er min kone." Skjønner? Hun hadde 

blitt saltholdig. Han ble tiltrukket av det hele tiden. Han sa: "Jeg vedder på at 

hvis hun ble satt på en test ..." Han sa: "Nei, hun vil fortsatt være en kristen. 

Jeg skal bevise det for dere." Sa: "La meg si dere hva vi skal gjøre. La oss dra 

hjem til meg, så skal jeg vise dere om hun er kristen eller ikke." Sa: "La oss dra 

opp dit, og nå, la oss virkelig være fylliker. Vi skal oppføre oss som om vi virkelig 

er fylliker." De banket på døren, og de kom inn og sjanglet over alt mulig, og ... 

"Hvorfor setter du det ikke rundt på denne måten", og alt mulig. Og hun satte 

frem for dem en stol og (hans gjester, vet dere) - og prøvde å få dem til å føle 

seg så velkommen som det gikk an. Sa: "Jeg vil at du skal ordne noe kveldsmat 

til oss." Og så gikk hun ut og fikset noe. Sa: "Vi vil ha skinke og egg." Han visste 

at de hadde det, så de bestemte seg for skinke og egg. Da han kom bort til 

bordet, så han på det på denne måten, tok opp tallerkenen og smalt den i 

gulvet, sa: "Du vet at jeg ikke liker eggene mine sånn. Kom igjen, gutter, la oss 

bare komme oss ut herfra." Han var på den måten.  

119 De gikk ut og satte seg ned slik, vet dere. Og hun kom ut; hun sa: "Kjære, 

jeg er - jeg beklager at jeg ikke fikk ordnet dette skikkelig. Jeg skal lage litt mer 

til dere." "Åh, tull og tøys, du visste til å begynne med at jeg ikke ville ha dem 

slik som det." Han bare fortsette på den måten. De gikk ut der og satte seg ned, 

og de oppfører seg som de var beruset. De hørte henne der inne, hun snakket 



med seg selv, og sang med en virkelig lav stemme: Må Jesus bære korset 

alene, og hele verden gå fri? Det er et kors for hver og en, og det er et kors 

for meg. Dette innviede korset skal jeg bære, til døden skal sette meg fri. 

Den ene fylliken så på de andre, sa: "Hun er en kristen; hun har fått det." Og 

denne lille kvinnen ledet mannen sin, pluss disse andre, til Kristus den kvelden. 

Skjønner? Hvorfor? Skjønner? Bare vær virkelig søt. Bare husk, Han vet alt 

om det. Så søster, eller broder, hvem det enn måtte være. Eller broder, som det 

er her, for han spurte om sin kone. Du skal bare være saltholdig. Hun vil bli 

tørst, hvis det er noe i henne som kan bli tørst. Hvis det ikke er det, husk, at 

hvis du har fått feil person, da vil du få den rette i Tusenårsriket. Du bare 

fortsetter videre; alle feil vil bli rettet opp igjen der. 

Nå, det var William Branham, og han sa at han bare forkynte det som Paulus 

forkynte. Så la oss se hva apostelen Paulus sa at kvinnens rolle skulle være. 

1Korinterne 14:34 Kvinnene deres skal tie i menighetene. (dere vet hva det 

greske ordet for å tie er? "Sigao", og det betyr: Å være stille, å tie, å være 

taus, å holde sin egen mening for seg selv. For Guds Ord er sant, og alle 

andres ord er en løgn. Paulus fortsetter:) For det er ikke tillatt for dem å tale. 

Men de skal være underordnet, slik også loven sier." (Det betyr å være 

underdanig, under lydighet). 

Og hvilken lov taler Paulus om her? Guds lov. Så, når du tar et steg ut av linjen, 

og du blåser ut av din munn med dine egne meninger, da stiger du ut og står 

ikke lenger bak Ordets beskyttelse. Og du viser bare én ting for alle andre, at du 

er en vantro. Du tror ikke Guds Lov, som er Hans Ord. 

Beklager søstre hvis det sårer dere, men det er Guds oppfatning, Hans mening. 

Hvis din mening er i strid med Guds mening, da har du bare én ting å gjøre, og 

det er å legge din mening død, eller anse deg selv i en fordervet stilling til Hans 

Ord. For Gud lar seg ikke bli hånet. 

Apostelen Paulus sa også i: 

1Tim 2:12 En kvinne tillater jeg ikke å lære eller å ha myndighet over en mann, 

men å være i stillhet. 

I dag, som aldri noen gang tidligere i historien, ser vi kvinner som ønsker å 

opptre som nazister og påby bruk av maske, og å være kontrollfreaker som 

hersker over menn. Bare gå inn i en hvilken som helst butikk uten maske, og du 

vil se at noen kvinner friker ut. Kvinner i dag, slik som Hillary Clinton, en heks, 

og høyesterettsdommer Gingrich som nylig døde, hun foreslo at barn selv skulle 



få lov til å bestemme, når de var 12 år, om å ha seksuelle forhold til voksne. Og 

så har vi Gretchen Witchmer fra Michigan, som ikke bare gir sin fulle tilslutning 

til å drepe ufødte barn, men som guvernør i Michigan har hun urettmessig 

misbrukt sin myndighet til å forby å plante din egen hage, og å besøke dine 

egne barn og barnebarn. Og hun ønsker å avlyse høsttakkefesten. Og hva med 

guvernøren i Oregon og borgermesteren i Chicago. Alle disse kvinnene som 

ønsker å kontrollere menn. De er totalt imot Kristus og imot Ordet. 

I gamle dager da jeg var frimodig, fikk ikke kvinner lov til å stige ut av deres 

stilling og prøve å kontrollere andre, slik som de gjør i dag. 

Men det er en fremherskende ånd i denne tiden av kvinners makt. Og mange 

menn har mistet sin manndom når de tillater kvinner å heve seg opp slik som 

det, og tilrane seg myndighet som de ikke er blitt gitt til å legge beslag på. 

63-0623E Det Røde Blinkende Lyset Er Tegnet På Hans Komme 111 Nå, 

djevelen gjør det samme mot Guds sønner i dag. Og det er rett. Se på vår 

forretningsvirksomhet. De fleste av våre forretninger er kontrollert av kvinner, 

mange av dem. Det stemmer. Se på våre menigheter, se på vår nasjon, 

hvordan Guds sønner bøyer seg ned ved alteret for disse tingene, disse 

kvinnene. 

Og når vi ser at det oppstår en krise, da ser vi kvinner stige opp for å ta over. En 

kvinne skulle være en medhjelper, ikke en kontrollfreak. Hun har ingen autoritet 

over mannen. Likevel vil hun være nakken som styrer hodet, og det er en 

blasfemisk holdning å ha. 

Broder Branham advarte oss for 60 år siden om denne ånden i sin tale:  

60-1211E Laodikea Menighetstid 49. Men det vil komme en mektig kvinne. 

Husk at dette også er på lydbånd. En mektig kvinne, en flott kvinne. Hun vil 

enten være president, eller det vil være en kvinne som representerer Den 

katolske kirken (som jeg tror det er). Hun vil ta over her en dag, og hun vil styre 

dette landet. Denne nasjonen er en kvinnes nasjon. Flagget ble laget av en 

kvinne; det er nummer tretten. Hun startet opp med tretten stjerner, tretten 

striper og tretten kolonier. Alt er tretten, tretten, tretten, videre helt ned. Tretten 

stjerner på hennes sølv dollar. Alt er tretten. Det er nummer tretten. Og hun 

kommer tilsyne i Åpenbaringen det 13. kapittel, helt og fullt tretten. Alt er 

"kvinne, kvinne, kvinne, kvinne, kvinne," tvers igjennom. Og hun tok over 

alle kontorene. Hun har tatt over Hollywood. Hun har tatt over nasjonen. 

Hun har tatt over kontorene. Hun har overtatt alt som finnes: likestilling med 



mannen, avgir stemmer i valg med mannen, banner som en mann, drikker 

som en mann, og alt mulig. Og hun er bare et agn for den katolske kirken, 

for tilbedelse av en kvinne. De tilber allerede en kvinne uansett. En umoralsk 

kvinne er det beste agnet Djevelen noensinne har hatt. Hun er verre enn alle 

skjenkestedene som noen gang har vært. Hun kan sende flere sjeler til helvete 

enn alle skjenkestedene i landet. Det stemmer. 

Men Gud har laget en kvinne til å være en medhjelper for sin ektemann. Bare gå 

tilbake til da Gud skapte henne i 1. Mosebok. 

1Mos 2:18 Så sa Gud Herren: Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg 

vil gjøre ham en medhjelper som passer for ham. 

Men kvinner i dag som er salvet med Satans ånd, de nøyer seg ikke med å bare 

være en medhjelper, de vil være en hersker. Og enhver som ønsker å være en 

hersker, enten det er mann eller kvinne, de har en ånd som er salvet av satan 

selv. 

Nå, jeg anklager ikke våre gode gudfryktige søstre her og i andre land. Men den 

ånden som ville salve kvinner til å tale som berusede sjømenn, og tale med 

ergrelse imot sine ektemenn. Det er skammelig og syndefullt. 

Og ja, ingen menn er fullkomne, men det har ingenting å gjøre med Guds Ord. 

Guds Ord sa at en hustru skal ha ærefrykt for sin mann. Det betyr å ha en 

dyp respekt for ham. Og Guds Ord ga deg aldri noen unntak fra å ha ærefrykt 

for mannen din. 

Når det gjelder å adlyde mannen din, her er det bare ett unntak, og det er hvis 

han prøver å ta deg bort fra Guds Ord. Men kvinner i dag tror at de har en viss 

rett til ikke å adlyde Gud. Men bare husk dette, søstre, at ett ord ifra, er satans 

rike. Bare ett ord bort fra Ordet, vil plassere deg i helvete for alltid. 

Og ved dommen for Den hvite tronen kan du ha alle de advokater som verden 

eller satan kan skaffe til deg. Men det vil ikke gjøre deg noe godt, fordi Gud 

kjenner hjertet ditt. Og egenrådig uvitenhet vil ikke være noen unnskyldning. Når 

tid ga Gud deg en kommando, for deretter å la deg akseptere eller avvise det, 

men at du vil bli frelst uansett hva du velger? Men du vil selv ta en bestemmelse 

om du vil adlyde Hans Ord eller ikke, basert på tilstanden i ditt eget forvridde 

sinn. Vel, vi vil finne det ut ved Den hvite tronen. Og ikke si at jeg ikke advarte 

deg. 



Men som apostelen Paulus også sa i  

1Tim 2:11 En kvinne skal la seg lære i stillhet i full underordning. 

Det vil si: Med all underdanighet. De kjødelige kvinnene i dag har ikke engang 

ordet underdanighet i sitt ordforråd.  

Så la oss gå tilbake til 1. Timoteus og lese igjen hva apostelen Paulus sa, og vi 

tar med de neste versene også.  

1Tim 2:11 En kvinne skal la seg lære i stillhet i full underordning. 

12 En kvinne tillater jeg ikke å lære eller å ta seg myndighet over en mann, 

men å være i stillhet. 

13 For Adam ble formet først, så Eva. 

14 Og Adam ble ikke forført, men kvinnen ble forført og ble en overtreder av 

Guds lov. 

Og grunnen til at han sa det, er fordi Gud har satt inn en rekkefølge i sin verden. 

Og Paulus forteller oss hva denne rekkefølgen er, i  

1Kor 11:3 Men jeg vil dere skal vite at hver manns hode er Kristus, kvinnens 

hode er mannen, og Kristi hode er Gud. 

Og når en kvinne bryter den rekkefølgen til sin mann, da kan hun ikke lenger 

kalle seg en kristen, fordi ordet kristen betyr Kristus-lik. Derfor har hun falt bort 

fra Troen, og har blitt en del av menighetens frafall. Og glem aldri at 

menighetens frafall representerer en kvinne som faller bort fra sin mann. Fordi 

en menighet vil alltid være representert i Skriften som en kvinne. Det er hva 

Guds profet lærte. 

William Branham, Guds profet, sa i sin tale 

57-0417 Det Annet Herrens Komme 59 Hvis dere vil slå det opp, se i 

Galaterne 5. Dere vil finne ut at den kvinnen representerte Menigheten, og 

Menigheten er en bortgiftet hustru til Kristus. Og diademet som Menigheten 

skal bære, er funnet i Galaterne 5. Det er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, 

godhet, saktmodighet, mildhet og tålmodighet. Det er diademet som Menigheten 

er antatt å skulle ha på seg: broderkjærlighet, vennlighet og fellesskap. Og 

denne kvinnen, når det ... Det må langt på vei ha begynt å mørkne, da hun ble 

klar over at hun hadde mistet én av disse myntene. 

Legg merke til hva apostelen Paulus lærte i: 

Efes 5:22 Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som under 

Herren. 



23 For ektemannen er hode for hustruen, slik også (på samme måte som) 

Kristus er hode for menigheten. Og Han er Frelser for legemet. 

24 Men slik som menigheten underordner seg Kristus, slik skal også hustruene 

underordne seg under sine egne menn i alt. 

Dere vet at det var en tid da de unge så opp til en eldre person, et menneske 

med hvitt hår, og viste dem ærbødighet for deres visdom. Men det var profeten 

Jesaja som profeterte i Jesaja 4:1, om kvinner som kom inn i en opprørstilstand 

der de ikke ville ha noe med mannen å gjøre. Men de ville gjøre alt det som 

mannen gjorde, hans måte å kle seg på, hans hårfrisyre, hans maten og ha 

hans navn. Men legg merke til at hun ikke vil ha noe med ham å gjøre. 

Husk nå at dette er Jesaja 4. Og han begynner med å si at på den dagen skal 

kvinner gjøre forskjellige ting, og så fortsetter han med å fortelle om de tingene 

de skal gjøre. Men hvis vi går tilbake for å se hva mer han sa om denne tiden, la 

oss bare gå til kapittelet foran, til Jesaja 3:12, og lese mer om tilstanden på 

denne tiden. 

Jesaja advarer oss om egenskapene og kjennetegnene som skal ramme folket i 

de siste dager. Og det er ikke de eldre som er der ute og gjør opprør. 

Det er ungdommen, det tusenåret hvor du ser opprør. De unge menn og kvinner 

som er blitt gjort så tåpelige av kommunistisk indoktrinasjon på den offentlige 

skolen. Så de er der ute og undertrykker de eldre menneskene. 

Og vi ser dette nøyaktig i overensstemmelse med Voice sin Bibeloversettelse 

av Jesaja 3:12 Åh, jeg har vondt av mitt folk! De blir undertrykt av barn. Dere 

vil bli styrt av kvinner, (naive og uerfarne). Åh mitt folk, deres ledere villeder 

dere, og de leder dere nedover veien mot en katastrofe." 

Og det er hva vi er vitne til i dag, når vi ser kvinner som er så naive og 

uerfarne, slik som de som sitter i kongressen, kalt "Spesialenheten". Noen av 

disse kvinnene er kanskje de dummeste skapningene som dette landet 

noensinne har produsert i de offentlige skolene. Og likevel sitter de i 

Kongressen og presser inn en lovgivning som vil gjøre dette landet konkurs, og 

bringe oss videre inn i enda en mørk tidsalder. De presser igjennom en 

lovgivning som kalles "En ny grønn avtale". 

Og en del av denne nye grønne avtalen, er å forby alle forbrenningsmotorer 

som bruker fossilt brennstoff, og de tror at de da vil redde planeten. La meg 

fortelle dere en ting: Det finnes bare én frelser, og det er ikke dere. 



De vil forby all luftfart. Så de har laget en plan: Bruk tog. Åh ja, de tror at vi 

skulle bygge en jernbane til Hawaii. Og de ønsker å rive alle hus og bygninger i 

Amerika, og gjenoppbygge dem med nye, som ikke har vinduer, for å spare 

energi. 

Og alle kuer i verden bør slaktes fordi de slipper ut altfor mye gass, noe som 

skaper karbondioksid. Og er de så håpløst fordummet, så de vet ikke at uten 

karbondioksid, vil alt liv gå til grunne? Det er grunnen til at Jesaja sa de ville 

være (naive og uerfarne). 

Alle barn i skolealderen blir lært at trær vil omdanne karbondioksid til oksygen, 

slik at vi kan puste. Karbondioksid er ett molekyl av karbon som er bundet til to 

oksygenmolekyler. Og gjennom fotosyntese i trærne, blir Co2 molekylet brutt 

ned, og karbon frigjøres fra de to oksygenmolekylene. Og det karbonmolekylet 

går tilbake til jorden hvor det kom fra, og oksygenmolekylene frigjøres ut i 

atmosfæren, noe som gjør det lettere å puste. Men denne lovgivningen ville 

koste mellom 93 og 100 billioner dollar. Så hvor fra får du så mye penger? 

Spesialenheten tror at vi bare kan printe dem ut. 

Åh, er dette visdom? Disse kvinnene som Jesaja profeterte om, er (naive og 

uerfarne). Og broder Branham lærte oss at “Gud tolker Sitt Ord ved å få det 

til å skje”. Så han talte det, og nå ser vi det skje foran våre øyne. 

Så hva er deres kvalifikasjoner for å lede? Den ene var en bartender, fordi hun 

kunne ikke få seg en bedre jobb. Og en annen var en kvinne som giftet seg 

med sin egen bror, slik at han kunne få statsborgerskap. Og en annen var en 

erklært sosialist. 

Ordsp 30:21 Under tre ting skjelver jorden, og under fire kan den ikke holde 

ut:  

22 Under en trell når han regjerer, og en dåre når han blir mett av brød,  

23 under en hatefull kvinne når hun blir gift, og en tjenestepike når hun 

arver sin frue. 

Gud ønsker ikke at noen menn skal gifte seg med en hatefull kvinne. Hun skal 

ikke være hatsk, men ydmyk og vennlig og god. Det er den rette ånden som en 

Åndsfylt kvinne skulle ha. 

Apostelen Paulus sa i: 

Tit 2:5 være sindige, ærbare, huslige, gode, være lydige mot sine egne 

menn, for at Guds Ord ikke skal bli spottet. 



Legg merke til at Guds Ord kan ikke bli spottet. Noe som betyr å bli talt ondt om. 

La meg nå avslutte med å lese noen flere skriftsteder som taler om 

egenskapene og kjennetegnene som Gud vil skal være til stede i en hustru. 

Han sier i:  

Efes 5:22 Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som 

under Herren. 

Vel, jeg vet at noen menn er sjåvinister og mener at hver kvinne skulle 

underordne seg dem. Men det er ikke det som dette skriftstedet sier. Det står: 

under deres egne ektemenn. 

1Kor 14:34 Kvinnene deres skal tie i menighetene, for det er ikke tillatt for 

dem å tale. Men de skal være underordnet, slik også loven sier. 

35 Og dersom de vil lære noe, så skal de spørre sine egne menn hjemme. 

For det er nemlig skammelig for kvinner å tale i menigheten. 

Ordsp 31:10 En god hustru - hvem finner henne? Langt mer enn perler er hun 

verd. 

11 Hennes manns hjerte stoler på henne, og på vinning skorter det ikke. 

12 Hun gjør ham godt og intet ondt alle sitt livs dager. 

13 Hun sørger for ull og lin, og hennes hender arbeider med lyst. 

14 Hun er som en kjøpmanns skip, hun henter sitt brød langveis fra. 

1Pet 3:1 Dere hustruer skal på samme måten være lydige mot deres egne 

menn, for at de, selv om noen ikke adlyder ordet, kan bli vunnet uten ord ved 

sine hustruers livsførsel, 

2 når de legger merke til deres rene ferd i frykt. 

3 La ikke deres skjønnhet være i det ytre, ved hårfletninger, ved at dere henger 

på dere gull eller tar på fine klær, 

4 men la skjønnheten heller være hjertets skjulte menneske, med den 

uforgjengelige skjønnheten som hører til den milde og stille ånd, som er meget 

dyrebar i Guds øyne. 

5 De hellige kvinner som i tidligere tider håpet på Gud, smykket seg på denne 

måten. De underordnet seg sine egne menn, 

Ordsp 18:22 Den som har funnet en hustru, har funnet en god ting og får gunst 

fra Herren. 



Ordsp 14:1 Kvinnevisdom bygger sitt hus, men dårskap river det ned med sine 

hender. 

Ordsp 12:4 En god hustru er sin manns krone, men en dårlig er som 

råttenhet i hans ben. 

Ordsp 21:9 Bedre å bo i et hjørne på taket enn med trettekjær kvinne i felles 

hus. 

Jak 1:19 Derfor, mine elskede brødre, skal hvert menneske være snar til å 

høre, sen til å tale, sen til vrede, 

20 for en manns vrede fremmer ikke Guds rettferdighet. 

Ordsp 21:19 Bedre å bo i et øde land enn hos en arg og trettekjær kvinne. 

Ordsp 17:1 Bedre et stykke tørt brød med ro og fred enn et hus fullt av 

slakt med trette. 

Ordsp 27:15 Stadig takdrypp på en regnværsdag og en trettekjær kvinne 

ligner hverandre. 

Ordsp 25:24 Bedre å bo i et hjørne på taket enn med trettekjær kvinne i 

felles hus. 

Nå, hvis William Branham, Guds profet, kan erklære at enhver kvinne som 

klipper sitt hår, vanærer sin ektemann, og hvis hun vanærer sin ektemann, kan 

han skille seg fra henne. Så hvis hun vanærer sin ektemann på noen som helst 

måte, da har han en rett til å skille seg. Hvordan skal da vi handle, søstre og 

brødre, når Kristus er vår Brudgom? 

Kun ett Ord ifra, er satans rike. Og det å ta ett ord bort, setter deg inn i 

trengselen, og du går glipp av bortrykkelsen og ditt legemes forvandling. Og det 

å vise mangel på respekt for Hans Ord, om det bare er ett ord, det vil holde deg 

ute av Hans Rike. Og du vil bli satt bort i den gedigne skilsmissen. Så hvordan 

skulle vi handle, søstre, overfor våre egne ektemenn som vi lever med nå? 

La oss bøye våre hoder i bønn. 

 


