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Brian Kocourek, Pastor 

 

Denne formiddagen vil jeg tale fra to avsnitt som vi tidligere har lest, det var ganske 

langt tilbake i denne serien. Og jeg ønsker å få frem en tanke her om Toppsteinen, 

som er Den Hellige Ånd i vår midte. Og jeg ønsker å undersøke hvordan Den 

Hellige Ånd, som levde seg selv ut i den førstefødte sønnen, også lever seg selv ut i 

denne tiden, i sønner. Og Kristi Ånd fullfører slik Sin bygning, som er Hans legeme, 

som er Hans utvalgte sønner. 

 

Broder Branham sa i talen 64-0614M Avdekking av Gud 115 Husker dere, Han 

vendte så tilbake til Paulus etter det, og til Peter i fengslet, som Ildstøtten. Husker 

dere det?  

116 Men i de siste dager skal Han komme tilbake igjen, og i en Ildstøtte skal 

komme tilbake igjen for å manifestere Menneskesønnen, ser dere, for å vise 

Ordet, Lyset. Tradisjonene, som har vært, vil bli fjernet bort. Det er ingenting som 

vil hindre Det; det vil skje, uansett. Gud bare river ned denominasjonene og 

tradisjonene. Hva slags Ånd vil Han gjøre det med? Som Han gjorde i 

begynnelsen. Se hva Han gjorde på Elias’ tid, på Johannes’ tid. “Tro ikke at dere 

kan si ved dere selv at dere har Abraham til far, for Gud er i stand til å oppreise barn 

for Abraham av disse steinene.” Skjønner? Ikke tenk: “Fordi, jeg tilhører dette og jeg 

tilhører det.” Skjønner? Gud river ned forhenget, ser dere, for å vise Hvem Han er. 

Ser dere, følg med på forhenget når det rives i stykker her nå, vi finner det ut nå.  

 

Og så fra 64-0614M Avdekking av Gud 73 Han forandrer Sin form etter Sine 

handlinger. Den gang kom Han i form av Menneskesønnen. For reformatorenes 

tidsalder, Wesley, Luther, og videre ned gjennom, så finner vi ut at de hadde klusset 

det til så mye, akkurat som israelittene gjorde, så da Han kom til syne i de siste 

dager, i pinsetidsalderen, som Den Hellige Ånd, da forkastet de Den. De gjorde 

det samme som Israel gjorde. Og hva gjør Han nå? Vender tilbake som 

Menneskesønnen. Og så, fra det, til Davids Sønn. Ser dere hvor nære vi er? 

Menneskesønn, Davids Sønn, Guds Sønn. Han er åpenbart i de siste dager som 

Menneskesønnen, ifølge Malakias 4, alle de andre profetiene gjelder denne tiden. 

Handler ikke lenger med menigheten etter at Han … De stengte Ham ute; Han 

er på utsiden og banker på døren. Noen forutbestemte Sæd er der inne, 

fremdeles. Han må komme til dem. 
 

Legg merke til at menigheten har satt Ham på utsiden. Hvordan? Som en 

Menneskesønn, en profet. De forkaster profeten som kommer med Ordet. Akkurat 

slik som Jesus kom som Menneskesønn til Sitt folk, en profet, Messiastegnet. Da 
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Jesus utførte Messiastegnet, sa kvinnen ved brønnen: "Herre, jeg forstår at du er en 

profet. Vi vet at når Messias kommer, da vil han vise oss disse tingene ..." Og han 

sa: "Jeg er Ham som taler til deg rett nå." 
 

Så denne kvinnen representerte menigheten, fordi menigheten alltid er representert 

i Skriften som en kvinne, og legg merke til at hun var en skjøge, levde sammen med 

sin sjette mann. Og han var egentlig ikke hennes ektemann, de levde bare i et 

samboerskap. Så denne kvinnen var en skjøge, og hun representerte tilstanden til 

menigheten i denne tiden. Og siden Alfa har gjentatt seg i denne Omega-tiden, da 

ser vi at den samme menighetstilstanden var her da Menneskesønnen kom tilbake i 

denne tiden. Og Han brukte en profet akkurat slik som Kristus. Den Hellige Ånd 

brukte sin Sønn som sitt redskap i Alfa, og slik brukte han en annen sønn som sitt 

redskap i denne tiden, til å vise frem Menneskesønnen gjennom Messiastegnet. 

 

Men menigheten avviser ham i denne tiden også. Ordet står på utsiden og banker 

på. Midnattsropet lyder: Kom ut og møte Ham, Ordet. Han står på utsiden av 

menigheten.  

 

Broder Branham sier i talen 61-0806 Daniels Syttiende Uke 135 "Nå, så etter at 

den tidsalderen tok slutt, den Wesleyanske tidsalderen, da kom pinsetidsalderen 

inn, med Dåpen i Den Hellige Ånd. Ser dere, Du formes videre hele tiden. Husk at 

den Toppsteinen var ennå ikke kommet opp på den. Hvorfor? De formet 

menigheten helt nøyaktig, eller pyramiden ble formet for å passe til Toppstenen, 

men Toppstenen kom aldri på. Åh, dere ser hvor jeg er hen, ikke sant?  

136 Tjenesten fra Luther og frem til avslutningen av pinsen i den bitte lille 

minoriteten her oppe... Det er grunnen til at lyset nesten er utslukket i denne 

tidsalderen der på tavlen, på kartet. Det er pinsetidsalderen, pinsebevegelsen, ikke 

pinsedenominasjonene, fordi de gjorde akkurat slik som Laodikea (De er i 

Laodikea)-de gjorde slik som Nicolaittene: organiserte seg. Men den sanne 

menigheten over hele verden har formet seg til et punkt hvor det har kommet 

en tjeneste inn blant dem, akkurat slik som Jesu Kristi tjeneste. Nå, hva har de 

fått? De har fått tingene gjort i stand. Hva er det neste? Denne Steinen i 

pyramiden som de hadde avvist, ble kuttet ut av fjellet, helt uten hva da? Uten 

hender. Gud sendte den. Ser dere det? Den Ene som var blitt avvist, den 

forkastede Steinen er hodet, den er hodet, Toppsteinen. Og Han som de har 

avvist gjennom denne hedningenes tidsalder, er Kristus. Og Kristus ble ikke 

kuttet ut og satt inn her som en vikar, en sønn av Gud, eller en eller annen stor 

verdighet i menigheten. Han er Den Hellige Ånd. Og toppen av pyramiden vil 

være Kristus som kommer. Ser dere det? 
 

61-0806 Daniels Syttiende Uke 137 Nå, fordi at de er i en form ... Ser dere 

hvordan jeg har formet dette her som pyramiden? De helliges oppstigning som 
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marsjerer inn i herligheten. Forstår dere det nå? Kristus, Toppsteinen, den 

forkastede Steinen, det altseende Øyet, kommer nøyaktig slik som Bibelen 

sa... 
 

Kall det hva dere vil, men dette som han taler om her, er Kristi Parousia. Dette er 

Kristi Nærvær, det som han taler om her. Og hva sier han om det? Det er det som 

de forkaster. Toppsteinen, hodet for Brudemenigheten, det som skal fullføre 

pyramiden, har kommet ned. Og de har forkastet selve tegnet som Han ga oss på 

tidspunktet for hjørnesteinen som ble lagt ned. Og nå, det samme Nærværet av Den 

Hellige Ånd som var der i Guds Sønn, er kommet ned i denne tiden for å fullføre 

Hans menighet, og de har forkastet det. 

 

Det er derfor jeg slo så hardt ned på å holde seg borte fra disse YouTube-

forkynnerne. De er alle treenighetslærere og falske profeter. Og de har en jobb å 

gjøre, og det er å ta deg bort fra læren om Toppsteinen og Hans Nærvær sammen 

med oss her, som er stadfestet av Messiastegnet. 

 

Broder Branham fortsetter: 137 Og Daniel sa at han holdt øye med denne 

hedningenes tidsalder frem til den Steinen kom ut av fjellet, den som ikke ble 

kuttet ut med hender. De hadde aldri satt noen Toppstein opp på pyramiden. 

Den ble ikke kuttet ut av menneskers hender. Det var Guds hender som kuttet ut 

Steinen. Ser dere det? Og hva gjorde den? Den traff bildet rett der på føttene, og 

knuste det i stykker, malte det til pulver. Halleluja. Hva skjedde så på den tiden, 

på den tiden da Steinen kom? Menigheten gikk opp, inn i herligheten, inn i en 

Bortrykkelse, fordi dette var avslutningen på hedningenes tildelte tid. Gud avsluttet 

det, ved ankomsten av den Steinen. 

Jeg vet at mange ser på det som en fysisk stein, slik som en meteor eller en stor 

komet. Men jeg vil at dere skal åpne øynene deres. Denne steinen er allerede 

kommet. Han er den steinen som byggherrene forkastet, og hjørnesteinen er blitt 

toppsteinen. Den samme Hellige Ånd i Alfa, som ble forkastet der, er her nå. Og 

Han er igjen blitt forkastet som hodesteinen, som Toppsteinen. Og det er tjenesten 

til denne Toppsteinen som er kommet ned for å være det åndelige Hodet for Sin 

Menighet. 

 

Broder Branham sa i sin tale 60-0518 Sønnekår 47 "Den er bygget rett opp slik 

som dette, frem til et punkt. Og steinen på... Toppstenen ble aldri funnet. De 

satte aldri et lokk på toppen av pyramiden. Jeg vet ikke om dere visste det, eller 

ikke. Den store pyramiden i Egypt, den var aldri blitt påsatt en toppstein. Hvorfor? 

Toppsteinen ble forkastet, Kristus, Toppsteinen (Skjønner?), Han ble forkastet.  

48 Men etter hvert som vi vokser opp fra den lutherske tidsalderen, baptist-

tidsalderen, metodist-tidsalderen, pinse-tidsalderen, og så er vi nå kommet helt 

opp til Toppsteinen (Skjønner?). Vi venter og lengter etter at Toppsteinen skal bli 
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satt ned; og bygningen skal bli komplett. Har dere ikke lest i Skriften,"steinen 

ble forkastet." Vi innser at dette ble talt ved Salomos tempel. "Men den forkastede 

Steinen er blitt hovedhjørnesteinen." Men jeg sier dette bare for å tegne et bilde 

for dere.  

49 Nå, og i Bibelen, vi lever i de siste dager, når toppen skal settes på 

pyramiden, de kryssede fiskene, i kreftens tidsalder i dyrekretsen, på den tiden når 

Leo, løven skal ankomme, i tiden for Toppsteinen, og i de dager når Guds 

sønner vil bli manifestert, ifølge Bibelen. Ser dere hvor vi er? Vi er rett ved 

endetiden. 
 

Så brødre, det er en åndelig Stein, fordi den ikke er kuttet ut med hender, det er 

Gud, Han er Urtidens Klippe, og vår festning, i tider med problemer. Og da han kom 

ned (Hans parousia), det la ut alt, og avslørte alt, og knuste kraften som ethvert rike 

holdt over sitt folk. Og Han som begynte sin gode gjerning i dere, er her for å 

fullføre det. "Det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre det som er 

velbehagelig for Ham. " 

 

Den samme Klippen som fulgte Israels barn i den første Utvandringen, hvis Han er 

den samme og endrer seg ikke, da er Han her i denne tredje utvandringen også. 

 

1 Korinterbrev 10:4 og alle drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av en 

åndelig Klippe som fulgte dem, og den Klippen var Kristus. 

 

Kan dere ikke se det? Peter forteller oss i 1 Peter 2:8 og: En snublestein og en 

anstøtsklippe. Disse snubler ved at de er ulydige mot ordet, og til det ble de 

også satt. 
 

Profeten Samuel fortalte oss i 1 Samuelsbok 2:2 Ingen er hellig som Herren. For 

det er ingen foruten deg, det er ingen klippe som vår Gud. 

 

Og denne klippen var det Daniel så komme ned, og den knuste nasjonene ved Sitt 

nærvær, Han har gjort nøyaktig det. Og vi satt som dumme sauer og tenkte at dette 

er noe som skal komme. Nei, det er ikke noe som skal komme, det er allerede 

kommet. 

 

Broder Branham sier i talen 63-1229M En Mann Som Kan Slå På Lyset 138 "Min 

sønn, Billy Paul, han taler i søvne, men han har ikke drømmer så veldig ofte. Han 

hadde en her en natt som rystet ham. Sa han hadde drømt at han var i en 

menighet, og de... Jeg hadde ikke kommet inn ennå.  

Sa: Da jeg kom inn, gikk det ild ut av øynene mine. Og jeg sa: "Tiden er her; det er 

over." Og alle begynner å skrike: "Jeg kan ikke, mine barn." Og jeg...  

139 Min kone sa: "Jeg kan ikke få Sarah til å be bordbønn," og så videre. Og jeg 
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sa... Han sa: "Jeg må hente Loyce og babyen." Jeg sa: "Loyce kan ikke komme nå. 

Barnet er for liten til å vite noe. Billy, timen er kommet. Vi må dra." Jeg sa: "Det er 

midnatt nå, før dagslys vil Jesus være her. Hvis det ikke skjer, da er jeg et falskt 

vitne om Kristus." Og noen sa: "Ingen kjenner minuttet eller timen." "Jeg har aldri 

sagt minutt eller time. Jeg sa: En gang mellom nå og daggry." Jeg sa: "La oss dra, 

Billy. Og jeg sa noe... Jeg sa: "Men vi er ved den tiden. La oss dra." Og vi satte 

oss i bilen og dro av sted. Og vi dro oppover fjellet. Og da vi gjorde det, da så det ut 

som lyset kom frem, og himmelen var mørk nede på jorden. Han sa at jeg kjørte inn 

til veikanten, holdt hendene mine over slik som dette, Ild kom fortsatt ut fra øynene 

mine. Og han sa at jeg sa: "Herre, jeg har gjort dette på din befaling. Jeg har gjort 

dette bare fordi du ba meg om å gjøre det på denne måten. Jeg har gjort disse 

tingene i henhold til det du har fortalt meg." Og jeg beveget meg bort til et stort 

granittfjell, og et Lys uten hender kuttet en stein ut av fjellet, og den veide hundrevis 

av tonn, og her kommer den. Jeg sa: "Snu hodet bort; ikke se på det. Det vil være 

over om noen få minutter." Sa: "Deretter kommer et stort hellig brus overalt, idet 

denne steinen kommer mot stedet." 

 

Vel, de fleste slutter å lese mer når de kommer dit, og det er der vi gjør vår feil, så la 

oss lese videre.  

 

Femte Mosebok 32:4 Han er Klippen. Fullkomment er hans verk, for rettferd er alle 

hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han. 

 

Salme 18:31 For hvem er Gud foruten Herren? Og hvem er en klippe, uten vår 

Gud?  

 

Så broder Branham fortsetter fortellingen i 142 Det kan være senere enn vi tror. 

Der... Se, det er nøyaktig Skriften (Dere skjønner?), Steinen som ble kuttet ut av 

fjellet uten hender. Og så, en av disse dagene, da kommer det til å være slik at 

dere skal skrike etter noe. Jeg sa til ham: "Du har allerede hatt din tid. Gud har 

hele tiden advart deg gang på gang." Ja visst, jeg sa: "Selv om det var min egen 

gutt eller hvem enn det er, timen er kommet. Jeg kan bare si hva Han har bedt 

meg om å si, og det vil være her, og det var." Og så, plutselig, her kommer Han, 

en Stein kuttet ut av fjellet uten hender. Daniel så det, vet dere, for mange år 

siden. Og Billy visste ingenting om det, men det var en drøm sendt til ham fra 

Herren. De hevder å tilbe nettopp den Gud som de gjorde narr av. Og den samme 

tingen har kommet tilbake igjen i dag, den samme tankegangen, de lever i et 

gjenskinn, i stedet for i Lyset. Et kraftig Lys har et gjenskinn. Ja vel. 

 

Så han sier at det er slik de alltid går glipp av Ham, mennesket ser alltid etter hva 

Gud vil gjøre, og de ser hva Han har gjort. Men de mislykkes med å gjenkjenne hva 

Han gjør nå. 
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63-1216 Vi har sett hans stjerne 131 Og hør nå, de hadde en mester der nede. 

Hvis dere ønsker å lese det, så er det Daniel 2:43. Profeten Daniel var deres 

mester da de var nede i Babylon. Det er helt nøyaktig. Daniel var deres mester-

profet. Og han hadde lært dem alle de tingene som var fra Gud, fordi han var en 

mester over dem. Og han fortalte dem at det ville en dag komme en Stein som 

ble kuttet ut av fjellet (Dere husker at han fortalte det?) uten hender. Og den ville 

knuse alle hedningenes riker i denne verden (Ser dere?), alle kongeriker. Og 

Den selv ville vokse og dekke hele jorden. " 
 

Åh folk, ser dere ikke? Det er det som skjer akkurat nå. Hedningenes riker er alle 

blitt støv. De blir alle ødelagt. Det er ingen sannhet noe sted. Alle bordene er fulle 

av skitt. Prøv å finne sannheten hvor som helst i dag, du finner den ikke utenfor 

denne Budskapet. Og dette Ordet, dette Budskapet har avslørt alt sammen frem til 

at "alle ting har blitt manifestert av lyset." Det er Efeserne 05:13 
 

Vil Amerika aldri bli stor igjen? Hun har syndet bort sin tid for nåde.  

 

61-0211 Abraham restaurert 30 Ja vel da, hvis Gud kan bruke en ku, en hest, en 

sau eller en fugl, som ved instinkt vil flykte unna den vreden som kommer, da burde 

du komme deg bort fra disse store gamle murene i Babylon, og flykte til Jesus 

Kristus, fordi hun kommer til å bryte sammen og falle en av disse dager. Husk, det 

kom en stein som var kuttet ut av fjellet uten hender, og den kommer rullende 

inn i Babylon og river den ned, uansett hvor den vil ramme. Og denne verdens 

riker vil garantert falle. Ethvert menneskeskapt rike er nødt til å synke, slik at 

Guds rike kan gå fremover. Enhver menneskeskapt organisasjon vil falle og 

smuldre til støv, slik at Den Hellige Ånds kraft kan ta menigheten og rykke den 

inn i det stedet som er der oppe. Det stemmer. Ja visst. Alle ting har tjent sin 

hensikt, men vi er kommet til den tiden, broder, når Gud kaller sitt folk ut. 

Steinen som ble kuttet ut av fjellet uten hender, skal rulle inn, og får Babylon 

til å styrte sammen, beveger seg rett videre over der. Kom dere vekk fra de 

store murene, venner. Kom inn i Jesus Kristus. Det er det eneste Stedet som jeg 

vet om, hvor du har sikkerhet og tilflukt. 

 

David sa i Salme 18:3 Herren er min klippe, min festning og min frelser. Min Gud 

er min klippe, som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg 

 

59-1217 Hva Hellige Ånd ble Gitt For 90 Det er bare én måte å finne den på. “Det 

var en Stein som var kuttet ut av fjellet uten hender, og som rullet inn i verden 

og knuste den, og den ble som avfall på treskegulvet.” La den Steinen, Kristus 

Jesus; den Snublesteinen for verden, en Anstøtsklippe, en Stein som folk ler 

av, en snublestein for menigheten; men en dyrebar stein, en Kildestein for den 
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troende, en Visshetsstein, en Hvilestein. Åh, du store! Hvile! Jeg vet at jeg er gått 

fra døden til Livet. Min sjel er i hvile. Åh! “Kom til Meg alle dere som strever og har 

tungt å bære, og Jeg vil gi dere hvile for deres sjel.” “Et tegn som vil bli spottet,” sa 

profeten til Maria. Det vil være et tegn, helt sikkert at det vil. Men Den vil være en 

visshet. Den vil være kjærlighet. Den vil være en tilfredsstillelse. Den vil være 

noe som gjør at du vet at du er gått over fra døden til Livet.  
 

58-0128 Enhet 38 Daniel så verdens ende da steinen ble kuttet ut av fjellet 

uten hender, og den rullet inn i verdens riker og knuste dem. Og de ble som 

søppel på gulvet, agnene som vinden blåste bort; men steinen dekket hele jorden. 

Den Steinen er Kristus. Det vil være ... En dag vil det være én nasjon, ett folk, 

ett flagg, det eldgamle korset. Priset være den levende Gud. Mitt håp er bygget 

på intet annet enn Jesu blod sammen med rettferdighet; Når alle andre 

omkring meg gir etter, da er Han mitt eneste håp og støtte. For på Kristus, den 

solide Klippen, står jeg; All annen grunn er synkende sand. Enhver annen 

grunn: Kirker, denominasjoner, nasjoner, "FN", uansett hva det måtte være, det 

er alt sammen synkende sand. Det må få en ende. 
 

62-1230E Er dette tegnet på Enden Sir 371. Det kan være nærmere enn du tenker 

det er. Det har gjort meg redd. Åh, jeg har ikke gjort nok. Hvor er vi? 

372. “Tid skal ikke være mer.” Han annonserer at tid er over. Hva skjer? Hva 

skjer? Kan det være slik nå, brødre? Tenk seriøst. Om det er, da er pyramiden blitt 

fullendt sammen med de Syv Tordenene. 

373. Dere husker pyramide-Budskapet? Det er Toppsteinen. Hva gjorde Den? Den 

Hellige Ånd valgte ut enhver individuelt og forseglet dem, når vi la til vår tro; 

rettferdighet, og gudsfrykt, og tro, og så videre. Vi fortsatte å legge til dette, til vi 

hadde syv ting. Og den syvende var kjærlighet, som er Gud. Det er hvordan 

Han former den individuelle, og tildekker ham og forsegler ham med Den 

Hellige Ånd. 

374. Så, om det er så, Han har hatt syv menighetstider, og Han har hatt syv 

mysterier som har blitt forkynt, og er blitt borte. Og de kjempet for å bringe det 

tilbake. Og nå kommer Toppsteinen, for å ta ut Menigheten. Betyr Tordenene 

det, mine brødre? Mine herrer, er det der hvor vi er nå? 

 

Jeg vet at mange brødre er blitt villedet, og de ser fremdeles etter at Tordenene skal 

bli åpenbart. Men Tordenene var åpningen av Seglene. Og alle seglene er blitt 

åpenbart. Og disse Tordenene var åpningen av De Syv Segl.  
 

64-0830E Spørsmål og svar COD 77 395. Har de syv tordner som tilsvarer syv 

mysterier, allerede blitt åpenbart? Ble de åpenbart i De Syv Segl, men er likevel 

ennå ikke kjent for oss som Tordenene? Nei, de ble åpenbart i De Syv Segl; 

det var det som tordenene handlet om. De skulle åpenbare... De syv Tordenene 
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som hadde talt med sine røster, og ingen kunne finne ut hva det var... Johannes 

visste hva det var, men han fikk forbud om å skrive det. Han sa: "Åpb 10:7 Men i de 

dager, når den syvende engelen gir lyd fra seg, når han skal blåse i basunen, da 

ville de syv mysteriene til de syv tordenene bli åpenbart." Og den syvende engelen 

er en budbærer til den syvende menighetstiden. Ser dere? 

 

Ser dere, det har allerede skjedd, og de visste det ikke. Det er derfor broder 

Branham sa: "Dere står foran den hvite tronen nå. Hvorfor? Fordi Dommeren er 

her? Og folk fortsetter videre med sine krangler og tankesett. De er ikke engang klar 

over at hele jordens Dommer er her. Akkurat som Abrahams kone, hun løy for hele 

jordens Dommer, og Gud kunne slått henne død, men det var Hans venn Abrahams 

hustru. 
 

Avdekking av Gud 64-0614M P:274 Nå, noen har, mange har sagt til meg, og 

teologer har sagt: “Broder Branham, hvis Herren Gud …” Sa: “Med dine erfaringer, 

som Herren har gitt til deg for Sitt folk”, sier dette med ydmykhet, sa, “så ville du 

være kvalifisert til å selv skrive en Bibel, ditt Ord, som Gud har manifestert.”  

275 Jeg sa: “Det kunne være 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, se her: Ikke ett eneste ord kan bli lagt til eller bli tatt bort.” 

Skjønner?  

277 Og han sa: “Vel, hva da med de syv tordener?” (Ser dere?) Sa: “Ville ikke de 

syv tordener som tordner ut, vil ikke det være en Åpenbaring som vil bli gitt til en 

eller annen mann?”  

278 Jeg sa: “Nei, sir, det ville være å legge noe til Det, eller å 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, det er fremdeles i Ordet. Ser dere, 

du kan ikke gå på utsiden av 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.  

 

63-0317E Kløften Mellom De 7 Menighetstider Og De 7 Segl 29 Denne Boken 

med de Syv Segl blir åpenbart på tiden for de Syv Tordener i Åpenbaringen 

10, nå, hvis dere skriver det ned. La oss slå opp i Åpenbaringen 10, bare et 

øyeblikk, så dere vil få en forståelse, før vi går inn i det. Nå, dette er i endetiden. 

For, lytt nå: Jeg så enda en annen mektig engel som kom ned fra himmelen, 

innhyllet i en sky, og en regnbue var over hodet hans,… 

30 Hvis dere legger merke til det, det er Kristus, ser dere. For, Han ble i det Gamle 

Testamentet, kalt Paktens Engel. Og Han kommer umiddelbart til jødene nå, fordi 

Menigheten er fullført. Skjønner? Ja vel. …og ansiktet hans var som solen, og 

føttene hans som ildsøyler. 
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31 Husker dere den Engelen i Åpenbaringen 1? Den samme tingen. En Engel er 

en budbærer. Og Han er Budbæreren til Israel. Skjønner? Menigheten har blitt 

bortrykket, ser dere, nå, eller i ferd med å bli bortrykket. Han kommer for Sin 

Menighet. 

 

Syv Menighetstider 54-0512 223 Men hør nå, et annet Skriftsted kommer til meg. 

Daniel sa: "Lukk ..."  

224 Da han så denne engelen komme ned med en regnbue over sitt hode. Han 

satte en fot på jorden, og en på havet, holdt opp sine hender, og sverget ved Ham 

som lever i all evighet. Da disse syv røstene ble hørt, de syv tordnene talte med 

sine røster, da sa Han, "Forsegl det; gjør det ikke kjent før på den siste dagen. " 

Han sa: "Men på den tiden når dette Guds mysterium skulle være avsluttet, da 

vil disse bli åpenbart for Menigheten; Og han sverget ved ham som lever i all 

evighet, at tid ikke skulle være mer."  

225 Hør hva han sa der da. Han sa: "Gå du din vei, Daniel. Forsegl boken. " 

Skjønner? " For du skal hvile, og du skal oppstå i de siste dager til din lodd. Men 

mange av disse som omvender mange til rettferdighet, skal lyse sterkere enn 

stjernene i all evighet."  

226 Der har dere det, "stjerner", de syv tjenerne, syv tjenester, gjennom syv 

menighetstider, gjennom to tusen år. 
 

Jeg vet ikke om dere er klar over det, men der er en flokk forkynnere som hevder å 

forkynne Budskapet, men som faktisk ikke har noen anelse om hva Budskapet 

handler om, fordi de leter etter syv menn som vil stå opp og tale disse tordenene. 

Hvorfor kan de ikke tro det som Guds profet nettopp fortalte oss, at det var de syv 

budbærerne, gjennom syv menighetstider, over to tusen år. 
 

64-0614M Avdekking av Gud. 341 Men nå, etter som Åpenbaringen 10 er blitt 
åpenbart, blir Guds mysterier manifestert, kjent, som den lovede Boken med Syv 
Segl. Nå, legg din tro på Ham som er Ordet… Fordi, i Åpenbaringen 10 står det… 
342 Eller, Åpenbaringen 19, rettere sagt. Jeg hadde skrevet det ned her, 
Åpenbaringen 10, for å gå til det; men det er ikke 10, det er 19. Når Han kommer: 
Han vil bli kalt: “Guds Ord”, ridende på en hvit hest, og Himmelens hærer vil 
være bak Ham.  
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 Kongsdøtre; 
oppfør dere som det, lev som det. Riv i stykker hvert eneste forheng, uansett hva 
Ph.D. og LL.D. sier. Hvis det er i motsetning til Bibelen, så riv i stykker det 
forhenget! For, vi har gått igjennom det revne forhenget. Vi er på den andre 
siden nå, på den andre siden. Og du vil se, hvis du bare vil gjøre det, bryte de 
gamle tradisjonene og slikt, og komme til Ham, da vil du se Ham stå der, den 
Mektige Seierherren, Løftesordet for denne tidsalderen, manifestert. Du vil se 
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den Mektige Gud avdekket, se Ham rett iblant oss her, avdekket, den Mektige 
Gud, ubeseiret av tradisjoner.  
 

Fra broder Branhams tale 651128.1M Guds Eneste Tilveiebrakte Sted For 
Tilbedelse 256 En dag vil Toppstenen vende tilbake, overhodet for det hele, og 
motta Bruden til Seg Selv  
 

Og dette "en dag", den er allerede her nå. Toppsteinen, den store Hellige Ånd, Ham 

selv, er her nå. Vi viste til dere hvor Jesus forkynte om Sitt Parousia, og Paulus 

forkynte det, og Peter og Jakob og Johannes. De talte alle om Hans Parousia. Og 

jeg har vist dere at 79 av de 84 tingene som Han er for å gjøre, har allerede funnet 

sted. Og så har denne store Steinen blitt kuttet ut uten hender, Toppsteinen er 

kommet. Og fordi den ble forkastet, da har den etterpå vært i gang med å ødelegge 

alle hedningenes riker, og bringe dem til en avslutning. 

 

Dere vil aldri gjøre Amerika stort igjen, de forkastet Messiastegnet, selveste Herrens 

nærvær. Den store Toppsteinen som ville ha kronet denne nasjonen med herlighet i 

tusen år, hvis de hadde mottatt det. Men det gjorde de ikke, og nå er de under dom.  

 

Matteus 21:42 Jesus sier til dem: «Har dere aldri lest i Skriften: Steinen som 

bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein. Dette var Herrens verk, 

og det er underfullt i våre øyne?  

43 Derfor sier Jeg til dere: Guds kongerike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som 

bærer rikets frukt. 

44 Og den som faller på denne Steinen, skal bli knust. Men den som Steinen 

faller på, skal den knuse til støv.» 

 

Så, du vil enten knuse deg selv på Hans Toppstein, og bli ydmyket inn i Hans Bilde, 

ellers, hvis ikke, da vil den falle på deg og fullstendig ødelegge deg. 

 

Men denne store Steinen som ble kuttet ut uten hender, Han vil med den ene 

hånden ødelegge hedningenes riker, men med den andre hånden vil Han samle inn 

sine edelstener, Hans juveler, for å bygge Sitt Rike med dem.  
 

Malakias 3:16 Da talte de med hverandre, de som frykter Herren. Og Herren lyttet 

og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som frykter Herren 

og høyakter hans navn. 

17 De skal være mine, sier Herren, hærskarenes Gud, min eiendom, på den dag 

som jeg gjør i stand. Og jeg vil være mild mot dem, likesom en mann er mild mot 

sin sønn som tjener ham. 

18 Da skal dere igjen se forskjell mellom den rettferdige og den ugudelige, mellom 

den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. 
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Nå, som jeg sa, det er veldig mye som sies her! Men ved Guds Nåde brøt vi dette 

opp og tok det til Skriftene. Legg merke til at disse steinene er sønner. 

 

Jes 40:4 Hver dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes, det bakkete 

skal bli til slette, og hamrene til flatt land. 

5 Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal se det, for Herrens munn har 

talt. 

 

61-0409 Vi ville se Jesus 32 Og døperen Johannes, Elias som kom, at han ville 

være en stor kar, fordi fjellene ville hoppe som bukker, og bladene skulle klappe i 

sine hender, og de høye stedene ble gjort lave, og de lave stedene høye. Vel, de 

forventet at noe stort og enestående skulle ryste nasjonen. Men da han kom, hva 

var han? Han var en mann kledd med et stykke saueskinn, med skjegg over hele 

ansiktet, levde av gresshopper og vill honning, og kom frem og forkynte på de 

gjørmete breddene av Jordan, og rystet menighetene til å omvende seg. Da han så 

at mange kom inn for å bli døpt av ham, sa han: " Dere giftslangers avkom! Hvem 

lærte dere å flykte fra den kommende vreden? Ikke tenk at dere kan si med dere 

selv: «Vi har Abraham til far.» For jeg sier dere at Gud er i stand til å oppreise barn 

for Abraham av disse steinene. Og videre: "Øksen er lagt til roten av trærne. Så 

hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden." Så du 

skjønner, det var helt annerledes. De kunne ikke ta imot ham. Da Jesus kom, han 

kom med et navn av å være en lausunge, som et barn som er født utenfor 

ekteskapet. Aldri gått på noen Seminar-skole, eller noe annet, ikke som vi har noen 

opptegnelse over i Bibelen, eller historien, at han noen gang gikk en eneste dag på 

skolen. Men han forbløffet prestene, fordi han var sendt av Gud; Han hadde Guds 

visdom og kraft til å støtte opp om alt det han sa. Og han forbløffet dem ved sin 

lære. For han underviste ikke som en skriftlærd, han underviste som en som hadde 

Herrens Ord. Vi så at hans undervisning var helt annerledes enn hva menighetene 

hadde der på sin tid. Kanskje det ville vært annerledes i dag også, hvis han var her 

nå. 
 

Jesaja 51:1 Hør på meg, dere som jager etter rettferdighet, dere som søker Herren! 

Se på steinen som dere er hugget ut av, og på den brønnen som dere er gravd ut 

av! 

 

Vi er små stykker av den gamle steinen for å si det sånn. Og det er ordene vi bruker 

når vi ser en sønn som er akkurat som sin Far. Det er derfor Jesus sa: Peter, du er 

en stein, og på denne Åpenbaringen av hvem min Far er, på den steinen, vil jeg 

bygge min menighet. 
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Husk, i 5 Mosebok 32:4 forteller Han oss at Gud er vår klippe, og i vers 1-2 

forteller Han oss at Guds Ord er hans Lære. 

5Mos 32:1 Lytt, dere himler, og jeg vil tale! La jorden høre på min munns ord! 

2 Min lære skal falle som regnet, og mine ord dryppe som duggen, som 

regnskur på grønne spirer, som regnbyger på urter og gress! 

3 For jeg vil forkynne Herrens navn. Gi vår Gud ære! 

4 Han er Klippen! Fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En 

trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han. 

 

Og vi er Hans juveler, Hans edelstener. Halleluja. 

 

Broder Branham sa: En gang vil Toppsteinen komme tilbake, Hodet over alt 

sammen, og motta Bruden til Seg selv;" Og denne uttalelsen består av 5 punkter. 

 

Broder Branham begynte med å si: "Engang" - og da så vi på dette til å bety et 

bestemt tidspunkt eller en årstid for noe til å skje. "En ... gang''' på et tidspunkt ... og 

da skal noe skje, som er at ... 

 

"Toppsteinen skal komme tilbake" 

 

"Kommer for å motta noe" og dette noe, blir kalt ... 
 

"Bruden". Og hvor skal denne Bruden bli mottatt? 

 

"Til Ham selv". Og det er Budskapets fokus. "Å erklære Ham, at Han er Her!" 
 

Så la oss se på disse 5 punktene i de neste minuttene før vi avslutter. 

 

I) Ordet ... "Engang", Han sa, "Engang", 

 

Med andre ord, vi ser på et bestemt tidspunkt eller en årstid for at noe skal skje. 

 

Forkynneren 3:1 forteller oss: "Alt har sin tid, og en tid er det satt for alt det som 

skjer under himmelen. 

 

Men vi var ikke interessert i alle tidene for enhver ting. Mer spesifikt: Vi er 

interessert i å vite om denne spesielle tingen eller dette bestemt tidpunktet eller 

årstiden. Så da fant vi ut at den tiden må ha noen kjennetegn, eller adskilte 

kjennemerker. Slik som vi ser om vår, sommer, høst og vinter. Hver av disse 

årstidene har kjennemerker eller spesifikke egenskaper som vi er klar over, og som 

vi kjenner til, og som vi bruker til å identifisere den årstiden vi befinner oss i. Så vi 

ser at egenskapene identifiserer årstiden. 
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Og da finner vi i 1 Peter 1:5-13 at det ville komme en årstid som er banebrytende 

og strategisk i sin natur, i henhold til Wuest Oversettelsen. 

I vers 13 leser vi: Bind derfor opp om deres sinns hofter, vær edrue og sett deres 

håp fullt og helt til den nåde som skal bli gitt dere ved Jesu Kristi åpenbarelse. 

 

Legg merke til her, vi ser at en tid med Nåde skal komme på den tiden for Jesu 

Kristi Åpenbaring. Og hva gjør denne Nåden? Den identifiserer Jesu Kristi 

åpenbaring! Nåde, det vil da være et kjennetegn på dette Budskapet, eller denne 

Åpenbaringen av Kristus. 
 

Nå, den tiden er svært viktig for oss, og vi må vite og forstå hvilken årstid vi er i, 

fordi hver årstid har sine spesifikke kjennetegn, identifiserbare egenskaper, eller det 

vi kaller frukt. Hver årstid har spesifikke frukter som vil komme frem, og du må vite 

hvilken årstid du befinner deg i, slik at du vet hvilken frukt du kan forvente. Jordbær 

blir høstet i juni, så hvis du skulle lete etter dem i oktober, da vil du gå glipp av 

jordbærhøsten. Akkurat det samme med Epler. De blir høstet i september eller 

oktober, og hvis du ser etter dem i juni, vil du ikke være fornøyd med den frukten du 

finner. Du må vite hvilken frukt som følger med hvilken årstid. Og deretter planter du 

etter det, og høsten vil bli vellykket.  

 

Salmene 1:1-4 Her ser vi at Gud sammenligner mennesket med et tre som bringer 

frem sin frukt i sin tid. Men det forteller oss også at: Med de ugudelige er det ikke 

slik. De er lik agner som vinden blåser bort. 
 

Skriftstedet forteller oss at vi må ha den rette frukt for den rette årstiden. 

 

I Matteus 7:16-20 forteller Jesus oss: På fruktene deres skal dere kjenne dem!  

 

Og hva er disse fruktene som Jesus taler om? Vel, vi vet at Jesus sa: "Som en 
mann tenker i sitt hjerte, slik er han. Og ut fra hjertets overflod taler munnen." 
 

Derfor, Slik som en mann er, slik skal han tenke og tale. Derfor viser fruktene 

hans hva han er. Akkurat som et eple som henger på et tre, det viser hvilken type 

tre det er. Da Jesus ba sine disipler om å vokte seg for fariseernes surdeig, da 

tenkte de at han talte om brød. Men han talte ikke om brød, han talte om Lære. 
 

Og derfor, en manns lære vil erklære hva den mannen er i sitt hjerte. 

 

Broder Branham refererte til Matteus 7, og sa i talen 65-0725M De Salvede I 

Endetiden 59 Hva er frukten? Det er læren for den rette årstiden. 

 



14  

  

Så vi ser da at årstiden er viktig angående hvilken frukt som skal bli manifestert. Og 

siden frukten er læren for den den rette årstiden, da vil undervisningen også 

identifisere årstiden. Ikke sant? Så vi ser at årstiden har egenskaper som 

identifiserer seg selv. Og disse egenskapene som vi ser på her, er den frukten eller 

læren som blir presentert for folket. 

 

Så da må vi spørre oss selv: Hvilke identifiserbare egenskaper taler broder 

Branham om her, når han sier: " En gang ". En gang, hva da? Og vi følger dette 

opp med det neste punkt ... 
 

Punkt # 2) "En gang skal Toppsteinen komme tilbake." Så derfor ser vi på 

hvilken tid at Toppsteinen skal komme tilbake. 

Og nå har vi allerede vist til dere at Han er her, forener seg med Sin bygning, Sin 

menighet, Sine utvalgte sønner.  

 

Sakkarias 4:5 Engelen som talte med meg, svarte: Vet du ikke hva dette er? Jeg 

sa: Nei, herre! 

6 Da tok han til orde og sa til meg: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved 

makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud. 

7 Hvem er du, du store fjell som reiser deg foran Serubabel? Bli til en slette! Han 

skal føre toppsteinen fram under høye rop: Nåde, nåde være med den! 
 

Så Toppsteinen skal bringes frem med et Rop, som vi vet er 1 Tessalonikerne 4:13-

18, og det er Budskapet. Så Budskapet er frukten som viser frem at Toppsteinen er 

her. Derfor, dette ropet om at Han kom ned med Sitt Parousia, det er frukten av 

Hans forkynnertjeneste, og det viser at Toppsteinen er kommet, og det blir ropt ut: 

Nåde, nåde være med den. 

 

Dette er en veldig merkelig ting om tidspunktet eller tiden for Toppsteinen. Folket vil 

være involvert i Ropet! Og deres rop vil gå ut som et ekko av det Ropet som roper: " 

Nåde, nåde være med den!" Nåde, Nåde til hvem? Til Den! Til Hodet, til 

Toppsteinen! Han er her for å forsegle oss inn.  
 

64-0418e Jesus holder alle sine avtaler 21 Men når den kommer, nærmere og 

nærmere, da kommer det negative og det positive sammen, inntil begge blir 

ett. Og det er nøyaktig tidspunktet for når Menigheten og Ordet må være ett, 

slik som Jesus og Gud var ett, helt nøyaktig. Gud var i Kristus og forlikte verden 

med Seg Selv. Og på samme måte må Kristus være i Menigheten, de som er 

salvet med Ordet, for å oppfylle alt sammen. Og dette er Toppsteinen som 

kommer i den siste menighetstiden.  
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Broder Branham sa i Paradox 149 "Se, Luther - Wesley - Pinsen og 

Toppsteinen, når menigheten og Ordet blir ett, den samme tingen. Den samme 

tingen, nøyaktig, fullkomment. " 
 

Så vi ser at tiden for Toppsteinen vil bli preget av visse egenskaper. Og disse 

egenskapene vil frembringe et rop i folket som roper: "Nåde, nåde være med 

Den!" Husk at Nåde vil være et kjennetegn eller en identifiserbar egenskap ved 

tiden for Toppsteinen. 

 

1 Peter 1:13 Bind derfor opp om deres sinns hofter, vær edrue og sett deres håp 

fullt og helt til den nåde som skal bli gitt dere ved Jesu Kristi åpenbarelse. 

 

1 Tessalonikerbrev 3:13 så Han kan styrke befeste deres hjerter til å være 
ulastelige i hellighet framfor vår Gud og Far ved vår Herre Jesu Kristi Nærvær 
(Parousia) sammen med alle Sine hellige. 
 

Så vi ser at vår hellighet ikke kommer fra noe som vi kan gjøre, men ganske enkelt 

fra hva Han sa om deg. 

 

Legg merke til hvordan broder Branham talte om "den tiden når Toppsteinen ville 

komme tilbake." Og vi vet hva han sa at denne Toppsteinen ville gjøre. Han sa: 

"Det salvede ordet, som er Kristus, ville komme inn iblant bruden, og til og 

med gå inn i bruden, noe som gjør henne til ett med Faderen." 

 

Vi finner dette i ... 2 Tessalonikerne 1:7 Og til dere som er urolige, gir Han hvile 

sammen med oss, når Herren Jesus skal bli åpenbart fra himmelen med sine 

mektige engler, 

Og vi har bildet av det rett der borte på deres venstre side, som viser oppfyllelsen av 

dette skriftstedet. 

 

Og vi leser videre i vers 10 når Han kommer for å bli herliggjort i Sine hellige. Dette 

ordet for herliggjort, er endoxazo, som betyr: Når Hans doxa skal bli manifestert 

eller opphøyet i vår Zoe, eller vårt liv.  

 

Derfor vil jeg at dere skal legge merke til hvordan Han kommer inn i de hellige. Det 

er når Guds eget sinn kommer inn i de hellige.  

 

Punkt #3) Som er "Motta, eller en mottakelse som vi får fra ham." Og vi vet at 

dette som mottar oss, det vil allerede skje når han samler oss til Ham i henhold til 

Skriften. 
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2 Tessalonikerne 2:1 Men vi ber dere, brødre, angående vår Herre Jesu Kristi 

nærvær, og vår samling til ham, 

 

Matteus 3:12 Han har viften i hånden, og Han skal rense treskeplassen grundig og 

samle hveten Sin på låven. Men agnene skal Han brenne opp med uslokkelig ild.  

 

Så vi ser at viften er i hånden og driver ut agnene ved enhver vind av lærdommer. 

Ja, de faller for djevlers lærdommer, mens Kristi brud samler seg til HAM, som er 

Ordet. 

 

Husk nå at menighetenes mottakelse av Ham var ikke bra. Han ble forkastet og 

satt på utsiden av menigheten, og Han står ved døren og banker på,  Han 

prøver å komme seg inn igjen. Han sa at det skal komme en viss tid når 

Toppsteinen selv skal komme tilbake og motta, eller samle sammen en Brud 

for Seg Selv. 
 

Det er dette vi strever for. Dette er hva det alt sammen handler om. Og hvordan vil 

Han ta imot oss? Ved å bringe frem i oss Sitt manifesterte Ord. Vi er samlet 

sammen til Ham, og Han er Ordet.  

 

La oss nå se nærmere på hva han sier i 65-1128M Guds Eneste Tilveiebrakte 
Sted For Tilbedelse 256 En gang vil Toppstenen vende tilbake, overhodet for alt 
sammen, og ta Bruden til Seg Selv; slik kvinnen er tatt fra mannen, en del av 
mannen. Alle… mannens gener er i kvinnen, det er det som danner kvinnen. Og det 
er slik Guds Ord er i Menigheten, som danner Menigheten til Bruden.  
 

Nå, når vi ser på denne uttalelsen, vil jeg at du skal legge nøye merke til at broder 

Branham gir oss en liten biologileksjon her. Han sammenligner det naturlige med 

det åndelige, slik som han ofte gjorde. Og han fokuserer vårt sinn på denne tanken 

om Guds gener. 

 

Han sier at kvinnen er tatt fra mannen, fordi hun faktisk er en del av mannen. Så 

kvalifiserer han dette ved å si: "Mannens gener er i kvinnen." Og på nytt så 

kvalifiserer han dette ved å si: "Det er det som danner kvinnen"... eller med andre 

ord, "det er det som utgjør kvinnen." 

 

Nå, han sa også i sin tale 64-0418e Jesus holder alle sine avtaler 21 Men idet 

den kommer nærmere og nærmere, da kommer det negative og positive 

sammen, inntil begge blir den samme tingen. Og det er nøyaktig da, at 

Menigheten og Ordet skal bli ett, slik som Jesus og Gud var ett, helt nøyaktig. 

Gud var i Kristus og forlikte verden med Seg Selv. Og på samme måte må Kristus 
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være i Menigheten, i de som er salvet med Ordet, for å oppfylle alt sammen. 

Og det er Toppsteinen som kommer i den siste menighetstiden.  

 

64-0418b Et paradoks 201 Se, Luther - Wesley - Pinsen og Toppsteinen, når 

menigheten og Ordet blir ett. Den samme tingen, nøyaktig, fullkomment. 

 

Så vi ser at han lar oss få vite hvordan Bruden og Ordet skal bli ett. Hvis Ordet var i 

Gud, og Ordet er Gud, da må vi ha de samme genene som Gud for å være ett med 

Ham. Og vi finner dette i Skriften når vi leser i 1 Peter 2:6-9 

 

1 Peter 2:6 Derfor står det også i Skriften: Se, Jeg legger i Sion en 

hovedhjørnestein, utvalgt og dyrebar. Og den som tror på Ham, skal slett ikke 

bli gjort til skamme. 

 

Skal slett ikke bli gjort til skamme. Fordi vi vet ifølge 1 Korinterbrev 2 at ingen kan 

forstå de tingene som er av Gud, uten at Den Hellige Ånd er i ham. Og hvis du 

forstår de tingene som er av Gud, da vil du ikke bli forvirret eller bli gjort til skamme. 

Det er egenskaper til dem som er født på ny. 
 

Legg først merke til at denne Toppsteinen, eller Hodesteinen, det var den 

hovedhjørnesteinen som ble avvist i Alfa-tjenesten. Og også dette, at disse som er 

Utvalgt, det er de som ikke skal bli forvirret eller bli gjort til skamme. Og det er fordi 

de vil forstå. Og hvis de forstår Budskapet, og han sa: "Min tjeneste er å erklære 

Ham, at Han er her." Da vil de også måtte forstå Guddommen og Stadfestelsen, 

for å vite hvem som er her. Derfor vil de vite Hvem det er som har kommet ned. 

 

1 Peter 2:7 For dere som tror, er Han derfor dyrebar. Men for dem som er 

ulydige, er: Steinen som bygningsmennene forkastet, blitt hovedhjørnestein, 

 

Nå, hvis dere vil legge merke til her, Han sa ikke Han er blitt gjort til et hjørne. Men 

Han er blitt gjort til hovedhjørnesteinen. Jesus, mannen, kom i Alfa, og han er 

Lammet som vil være på toppen av det Hellige Fjellet i Det Nye Jerusalem. Men 

over Ham igjen vil Ildstøtten være. Og Den vil vise frem Guds nærvær. Og det er 

den samme Guds Ånd som var i Jesus, og forsonte verden til Seg Selv, som 

også har kommet tilbake som Toppsteinen eller Hodesteinen på denne tiden. 

 

Og legg merke til at Peter sier: Og for dem som tror, er Han dyrebar.. Og hvis 

Han er dyrebar, da vil det faktum at Han er her, være dyrebart, fordi, hvordan kan 

du si at han er dyrebar, og deretter fornekte Hans Parousia-Nærvær, og kalle det 

en falsk lære. Hvis Han er dyrebar, da skulle selve tanken om at Han er her, få dere 

til å fryde dere med en usigelig glede full av herlighet. 
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1 Tessalonikerbrev 2:19 For hva er vårt håp, vår glede eller krans av ros? Eller er 

ikke også dere, framfor Herren Jesus Kristus, i Hans nærvær (Parousia)? 

 

1 Peter 2:7 For dere som tror, er Han derfor dyrebar. (Dette er et gresk ord, ti'me' 

som betyr: "Høyt verdsatt", eller "Har den høyeste verdi".) Men for dem som er 

ulydige, er: Steinen som bygningsmennene forkastet, blitt 

hovedhjørnesteinen. 

 

La oss nå se hva som er holdningen til dem som Skriften kaller "ulydige", eller 

"ulydighetens barn". 

 

La oss nå lese et par skriftsteder som taler om disse ulydighetens barn, og jeg vil at 

dere skal se etter kjennetegn eller identifiserbare egenskaper.  

 

Efeserne 2:1 Også dere gjorde Han levende, dere som var døde i deres 

overtredelser og synder, 

2 disse som dere tidligere vandret i, etter tidsånden i denne verden, etter fyrsten 

over luftens makt, den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn. 

 

Og den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn, er ikke Den Hellige Ånd. 

 

Efeserne 5:6 La ingen forføre dere med tomme ord, for på grunn av disse ting 

kommer Guds vrede over ulydighetens barn. 
 

Så vi ser at disse barna har én ting til felles. En falsk salvelse fra djevelen som 

bringer forførelse. Og hvordan kommer det? Med tomme ord. Unyttige ord. Ord 

som ikke har noen mening. Noe som er deres egne ord, og ikke Guds Ord. For 

Guds Ord er "Så sier Herren". 
 

Derfor, hvis de to viktigste lærdommer som Jesus bragte frem, var Guddommen og 

Nærværet, som er Stadfestelsen. Da vil alle andre tanker som er i motsetning til 

disse to, måtte bli betraktet som nytteløse og ubrukelige. 

 

1 Peter 2:7 For dere som tror, er Han derfor dyrebar. Men for dem som er ulydige, 
Og i neste vers forteller han oss at Han er blitt:  
8 En snublestein og en anstøtsklippe. Disse snubler ved at de er ulydige mot 
ordet, og det ble de også satt til.  
 

Nå, disse ulydighetens barn er slangens sæd, så de kan ikke være Guds sæd. 

Faktisk, når vi leser videre i det neste verset, vil vi absolutt se det klart. Men legg 

merke til at denne tjenesten til Hodesteinen eller Toppsteinen, om hans 



19  

  

Tilsynekomst, vil være dyrebart for oss, for de utvalgte. Det blir regnet som det mest 

verdifulle vi vet om. Men for den andre sæden blir den regnet som en snublestein 

og en vredestein.  
 

Nå, hvis vi virkelig kommer inn i dette, og ser på definisjonen av ordet vrede, da 

finner vi ut at det betyr: Noe som forårsaker harme og sinne, en handling av å 

antaste, fornærme og angripe. Og det er derfor de sier: "Det er ikke så mye 

deres lære som vi hater, det er deres Ånd. " De sier at vi har en feil Ånd. Og det 

er derfor de heller ikke kunne akseptere hva Jesus hadde å si. Han kom imot dem 

med et tveegget sverd, og de likte ikke det heller. Så da ble det: 1Peter 2:8 En 

snublestein og en anstøtsklippe. Disse snubler ved at de er ulydige mot ordet, 

og det ble de også satt til. Og de var utpekt til å være dette fra før verdens 

grunnleggelse. 

 

Så det som vi ser på her, er tvillinger. Begge er religiøse, men den ene er Guds 

Sæd og den andre er djevelens sæd. Og det vi finner ut, er at nøkkelen til å forstå 

dette, er at bare de som er i utvelgelsen, vil ikke snuble over Ordet. Men de som 

ikke er Guds sæd, de vil snuble over disse to hoved-lærdommene som har kommet 

frem ved enhver utvandring hvor Gud har kommet inn som Ildstøtten. Guddommen 

og Stadfestelsen. 
 

Nå vil jeg at dere skal lese dette neste verset veldig nøye.  

 

1 Peter 2:9 Men dere er en utvalgt ætt, (ordet her er genos, hvor vi har fått ordet 

gener fra, og som refererer til avstamning, sæd, ætt eller etterkommer. Og jeg vil 

at dere skal legge merke til hvilke egenskaper som er i denne gensæden. Han sier 

at de er:) et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, (Eiendomsfolk 

kommer fra et gresk ord som betyr et kjøpt folk, eller et folk som er blitt kjøpt for 

en pris. Og dermed betyr det et gjenløst folk.) så dere skal forkynne Hans 

underfulle storverk, Han som kalte dere ut av mørket og inn i Sitt underfulle lys. 

 

Nå, hvis vi skal vise frem lovprisning av Ham, da skulle vi si det samme som Han 

sa. Vi vil ikke legge noe til det, og vi vil ikke ta noe fra det. Jesus sa: "Hvis dere 

bekjenner meg fremfor mennesker, da vil jeg bekjenne dere fremfor min Far." 

Og broder Branham lærte oss at dette ordet bekjenne, det betyr å si det samme, 

fordi det består av to greske ord: "Homo", som betyr det samme som , og 

"Logos", Ordet, som er selve Guds tanker blitt manifestert eller uttrykt. Så vi 

ser at å bekjenne Ham, er å si de samme tingene Han sa om Seg selv. Da må du 

forstå hva Han sa, for å kunne gjenta det riktig. 

 

1 Korinterne 13:11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, og jeg forstod som et 

barn og tenkte som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. 
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Hvor mange ganger du har hørt dine barn eller barnebarn tale i uklare setninger, 

som ikke gir noen mening for deg, men det har mening for dem. Så du skjønner at 

uten en forståelse, da vil mange av de tingene som vi tenker på, bare ikke komme 

ut rett. Vi må ha et modent sinn, for å tenke modne tanker. Og Gud har kommet 

ned for å gi oss Sitt Sinn i denne tiden. Og vi må ha et åndelig modent sinn for å 

motta Guds tanker. Og dette er det problemet vi har i dette Budskapet i dag. 

Mennesker lever fortsatt i et gjenskinn fra en annen dag. Og de har ikke kommet 

frem til det punktet hvor de har gitt slipp på sine egne tanker. Du har ikke kapasitet 

til å holde fast på dine egne tanker, og samtidig motta Guds tanker. Og så, når vi 

hører broder Branham komme med uttalelsen: slik som kvinnen er tatt fra 

mannen, en del av mannen. Alle…mannens gener er i kvinnen, som danner 

kvinnen. Og det er slik Guds Ord er i Menigheten, som danner Menigheten til å 

bli Bruden. Vi finner menn som ikke er ordinert til å håndtere disse ordene, og som 

tar disse ordene og gjør dem til en slags forvrengt Kvinnelig egenskap av Gud og en 

slags kvinnelig del av Gud eller en merkelig Kvinnelig Hellige Ånd lære. Det viser 

bare at disse mennene ikke forstår Læren om Guddommen, Fader Sønn og sønner, 

og derfor kan de heller ikke forstå stadfestelse.  

 

2Tim 3:14 Men du må bli værende i den sannheten som du har lært og er blitt 

overbevist om, for du vet hvem du har lært det av. 

2 Timoteus 3:13-14, 16-17 Her taler Paulus om viktigheten av at: du vet hvem du 

har lært det av. Fordi Guds Ord er faktisk instruksjoner i rettferdighet, og det er 

nødvendig med et rett ord for å ha en rettvishet. 

 

La oss bøye hodene våre og be.  
 


