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64-0614M Avdekking av Gud 356 Liggende på denne talerstolen, denne 
formiddagen, Herre, ligger lommetørklær. Kanskje noen av dem vil måtte reise i 
dag, før helbredelsesmøtet i kveld. Å Evige Gud, se ned. Jeg vet at Du er her, Du 
er tildekket. Og jeg sender disse små forhengene, Herre, kalt “lommetørklær”, og 
små “forklær”, og små “babysko” for små babyer. Og jeg sender dem som små 
symboler på tildekning, at Ditt Ord har blitt talt over det i formiddag, og, som en 
troende, legger jeg hendene mine på dem, min kropp, og gir til kjenne at jeg tror 
Det. Og, ved tro, gjør hver enkelt i denne bygningen det samme, Herre. Må de 
syke bli friske.  
357 Du kan slå an Ordet herfra, Herre, som den gamle fiolinisten gjorde med 
fiolinen, gjør det slik, Herre. Få det til å spille den riktige melodien, buen i 
Mesterens hånd, så vil vi få se Ham stå der synlig for alle. 
358 Hvor de menneskene må ha tenkt den dagen, da de ikke ville gi noe, da de 
ikke ga noe for den gamle fiolinen. De ville ikke ha den. De ville ikke ha den i huset 
sitt. Men med en gang den ble tatt opp av han som kunne mestre den, så solgte de 
alt de hadde, for å få den. De kranglet og slåss over den. Det var for sent da. 
 
Nå i dette neste avsnittet bror Branham refererer til de ti jomfruer, de som ser 
hvem det er i deres midte og de andre som tvilte så de gikk til de som solgte, og da 
de fant ut hvem som hadde kommet ned det var for sent, og de gikk inn i trengsel 
perioden. 
 
Han sa ved å sitere Skriften: "Tid skal ikke være mer", og den greske 
grunnteksten sier: "Tid skal ikke bli noe mer forsinket." Og han tok den tanken 
fra Åpenbaringen 10:1-7 
 
Åpenbaringen 10:1 Jeg så enda en annen mektig engel som kom ned fra 
himmelen, innhyllet i en sky. Og en regnbue var over hodet hans, ansiktet hans var 
som solen, og føttene hans som ildsøyler. 
2 Han hadde en liten, åpnet bok i hånden sin. Og han satte den høyre foten på 
havet og den venstre foten på landjorden,  
3 og så ropte han med høy røst, som når en løve brøler. Da han hadde ropt, talte 
de sju tordener med sine røster. 
4 Da de sju tordener hadde talt med sine røster, skulle jeg til å skrive. Men jeg 
hørte en røst fra himmelen som sa til meg: «Sett segl for de ting som de sju 



tordener talte, og skriv dem ikke!»  
5 Engelen som jeg så stå på havet og på landjorden, løftet hånden sin mot 
himmelen  
6 og sverget i Ham som lever i all evighet, Han som skapte himmelen og alt det 
som er i den, jorden og alt det som er på den, og havet og alt det som er i det, og 
sa at det ikke lenger skulle være noen tid. 
7 Men i de dager, når den syvende engelen gir lyd fra seg, når han skal blåse i 
basunen, da skal Guds hemmelighet være fullendt, slik som Han forkynte for Sine 
tjenere profetene. 
 
Så mysteriene som ble erklært av profetene, vil bli pakket opp og gjort klart synlige 
under lyden av røsten til den syvende engels Budbærer. Det var det han sa her. 
 
Og etter at det var skjedd, kommer denne: 5 Engelen som jeg så stå på havet og 
på landjorden, løftet hånden sin mot himmelen  
6 og sverget i Ham som lever i all evighet, Han som skapte himmelen og alt det 
som er i den, jorden og alt det som er på den, og havet og alt det som er i det, og 
sa at det ikke lenger skulle være noen tid. 
 
Hans Parousia er fortsatt her, etter at lyden av røsten til den syvende Budbæreren 
har vær her, i Ropet funnet i 1 Tessalonikerbrev 4. Men da skal Han som er her, 
Han som kom ned med et rop, bevege seg til røsten. Og på den tiden, skal tid ikke 
lenger bli forsinket, og hedningenes tildelte tid er over, og de hellige er samlet inn i 
en Bortrykkelse sammen med de hellige som hadde sovet, og da vil de alle bli tatt 
opp for å møte Herren i luften. 
 
Legg merke til i neste avsnitt hvor broder Branham sier: 64-0614M Avdekking av 
Gud 359 Slik vil det bli en gang når Herrens Trompet skal lyde ut,  
 
Legg merke til at han sa: "når Herrens trompet", det er evangeliets trompet , når 
den har lydt ut. Når den er fullført. Når Ropet er fullført, når Budskapet er fullført? 
Og når blir det? Når ropet går over til å bli oppstandelsens røst. 
 
Så sier han at når den Evangeliets Trompet har lydt ut, da skal tid ikke være 
mer. 
 
Han fortsetter: De som har blitt sett på og blitt gjort narr av, de som stod der foran 
det åpne forhenget og så Guds Ord manifestert… Andre vil rope etter Det, 
men, som Du sa: “Det vil være for sent da”.  
 



Legg merke til at broder Branham gir oss her et perfekt bilde av de ti jomfruene. 
Han sier "når de som sto der foran det åpne forhenget, og så Guds Ord 
manifestert." Legg merke til at han taler om de kloke jomfruene som kom ut for å 
møte Ham. De hørte det begge to (de kloke og de tåpelige jomfruer), begge hørte 
midnattsropet: "Se, Han er her. Kom ut for å møte Ham." Og han sier om de vise 
jomfruene: "Når de som sto der foran det åpne forhenget, og så Guds Ord bli 
manifestert." Men så taler han om dem som kom ut, men ikke så det manifesterte 
Ordet, de forsto ikke hvem det var som hadde kommet ned. Og han sier om dem: 
De andre vil rope etter Det, men som Du sa: "Det vil være for sent da." 
 
359 De gikk inn til Bryllupsmåltidet; og de ble etterlatt ute der det var gråting, 
jamring og tenners gnissel.  
de ble etterlatt ute der det var gråting, jamring og tenners gnissel. 
Og så forteller broder Branham oss hvem han snakker, for straks sier han da:"De 
gikk inn til bryllupsmåltidet," (Det er en gruppe med jomfruer, de kloke 
jomfruene) "og de ble etterlatt der ute hvor det var gråt, jamring, og tenners 
gnissel". (det er de andre jomfruene). Og denne gråt og jamring og tenners 
gnissel, det er trengselsperioden. 
 
Så fortsetter han: 
360 Hjelp enhver person til å tro denne formiddagen, Far; til å bryte gjennom 
ethvert forheng av egoisme, ethvert forheng av vantro, og se den Mektige 
Seierherren avdekket foran de troende. For: “Se, Jeg er med dere alltid, helt til 
verdens ende. En liten stund og verden ser Meg ikke lenger, men dere skal 
se Meg.” Vis Deg Selv iblant oss, Herre, som Du har gjort. Forbli alltid på den 
måten inntil vi er synlige foran Deg, når denne "en morphe" har blitt forandret 
og Du igjen blir Menneskesønn, og Davids Sønn. Gi det, Herre, i Jesu Kristi 
Navn. 
 
Vel, vi må se på denne lignelsen om de ti jomfruer med Hebreerne 6: i tankene, 
fordi du har to grupper her. Begge har "en gang blitt opplyst, og begge har 
smakt av den himmelske gave, og begge har fått del i Den Hellige Ånd, og 
begge har smakt Guds gode ord og kreftene fra den kommende tidsalder. Men 
en gikk inn til bryllupsmåltidet, og en som faller ifra, for ham er det umulig å 
noensinne komme til en omvendelse igjen." 
 
Legg merke til at de tåpelige jomfruene kom ut for å se hvem det er, den som det 
ble sagt om: "Se Han er her. " 
 



Både de kloke og de tåpelig hørte midnattsropet. Det er et faktum i denne 
lignelsen. Og vi vet at dette midnattsropet var et rop. Og William Branham, en 
stadfestet Guds profet, lærte oss at ropet er Budskapet. 
 
Og hva gjorde dette midnattsropet? Det ba oss om å komme ut, og inn i nærvær av 
Han som kom ned. Ropet erklærte hvem som har kommet ned, men bare den ene 
gruppen av jomfruer så manifestasjonen av Ordet, og den andre så ingenting.  
 
Den ene så avdekkingen av Gud, og den andre så ingenting, så hva gjorde de? De 
gikk bort fra nærværet av Han som sto i deres midte. De gikk bort fra nærværet av 
Den Ene som sto ved døren og banket på. Og hvor ble det av dem? De gikk til 
dem som selger. De som selger. Og jeg håper du ikke er så blind, at du ikke kan 
se at dette Skriftstedet er blitt oppfylt. 
 
Og det står at når de går bort fra Hans nærvær, "etter å ha fått del i, eller vært 
ledsaget av Den Hellige Ånd, og har smakt Guds gode ord, og kreftene fra den 
kommende tidsalder, og deretter forlate det? "Etter å ha falt ifra, er det umulig for 
dem å komme til omvendelse igjen. "De har vært vitne til avdekkingen av Gud, de 
har vært vitne til kraften i den kommende tidsalder, kraften i Tusenårsriket, som 
kunne snakke med bier og de vender seg bort, og snakke med en morderisk okse 
og den går og legger seg ned. Den kan stoppe en storm. Og de har vært vitne til alt 
dette, og fortsatt går de bort fra Parousia of den Ene som gjorde alle disse 
tingene. Paulus kaller det: "Å ha falt ifra." og når de vender seg bort fra hans 
nærvær, hva er igjen for dem? 
 
Fordi omvendelse er en tilstand, at når du virkelig er en som angrer, det betyr at du 
virkelig har forandret ditt sinn. Din forståelse er forandret, og du ville aldri gå tilbake 
til din gamle tenkemåte igjen. 
 
Så vi ser at de som løp etter dem som selger, de går inn i trengselen, og kan aldri 
mer komme til en tilstand for en sann omvendelse, "det er for sent." De som har 
hørt midnattsropet, de som har vært vitne til den kommende tidens krefter, de som 
har vandret sammen med Ildstøtten ved å følge profeten ut av Egypt (som vi vet er 
et bilde på kirkesystemet) De som hører, gjenkjenner og deretter handler de på 
det, ved å holde seg i hans nærvær.  
 
63-0317E Kløften Mellom De 7 Menighetstider Og De 7 Segl 262 Men, ser dere, 
den sovende jomfruen mottar ingenting, uansett. Hm-hmh. Det er riktig. Og 
husk, mens de gikk for å prøve å kjøpe Olje… Husk, Skriften sier ikke at de 
fikk Det. 



263 Men mens de var ute og prøvde å kjøpe Det, kom det en lyd. Hva skjedde? 
Alle jomfruene som sov, stod opp og gjorde i stand lampene sine, og gikk 
inn til Måltidet. Er det riktig? [Forsamlingen sier: Amen.—Red.] 
264 Og resten ble etterlatt for Trengselsperioden, riktig, Gråting, jamring, og 
tenners gnissel. Det er menigheten, ikke Bruden; menigheten. 
265 Bruden gikk inn. Det er stor forskjell på menigheten og Bruden. Ja visst! 
Hm-hmh. Gikk inn til Bryllupsmåltidet. Åh, legg merke til dette, du! [Broder 
Branham klapper i hendene én gang—Red.] 
 
64-0404 Jehova Jireh 3 269 De sa: Vi har bare nok til oss selv. Dere må gå å 
kjøpe fra de som selger. Og mens de var borte, kom Brudgommen, og Bruden gikk 
inn. Og de ble kastet ut i det ytterste mørke, for å våkne opp og oppdage at 
Bortrykkelsen var over. Og de ble latt tilbake der det vil bli gråting og jamring, 
en trengselsperiode, og tenners gnidsel. 
270 Min broder, søster i kveld, min venn, hvis du ikke har Den Hellige Ånd, vil 
du…eller er klar over og forstår at du burde ha Den, vil du rekke opp din hånd, si: 
Be for meg, Broder Branham. Jeg tror vi er i Guds Nærvær. Be for meg. Jeg har 
ikke Den Hellige Ånd. Gud velsigne deg. Bare se på hendene overalt. Vil du ha 
Den, da? 
 
60-1211M De Ti Jomfruer 181 Ja vel, "Den Store Trengselen…." Nå, nå, hvis 
dere… De vi være nødt til å gå gjennom ... Nå, husker dere at han sa... Nå skal 
jeg få tak i resten av det, “De ble kastet inn i det ytterste mørke, og der vil det 
være gråt, jamring og tenners gnissel." Ja vel, det er Den Store Trengselen. 
Er det ikke? Den Store Trengselen! Nå, etter denne trengselen, skal disse 
menneskene… 
182 Nå, la meg få tak i det igjen her, det er levningen. Nå, se her! Her er et stykke 
med tøy. Ja vel, en dame legger det ut slik. Nå skal hun lage noe til seg selv, vet 
dere, et plagg. Dette er alt det tøystykket som hun har fått. Nå, alt sammen av 
dette er helt identisk samme type tøy. Er det riktig? 
183 Begge disse to var jomfruer. Skjønner? Ja vel. De hadde tro på Kristus, en 
form for gudsfrykt, gikk i kirken, gjorde gode ting, nestekjærlighet, ingenting 
kunne sies mot deres gjerninger og ting. ”Jeg kjenner dine gjerninger,” det sa 
han til alle menighetstidene. "Jeg kjenner dine gjerninger, men likevel så 
mangler du noe." Skjønner? 
 
Bror Branham brukte Salme 27:1-5 for sin tekst til talen: Bortrykkelsen. Så la meg 
lese hva som står her.  
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 Når ugjerningsmenn kommer imot meg for å sluke meg - mine motstandere og 
mine fiender, så snubler og faller de selv. 
3 Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg 
imot meg, enda er jeg trygg.  
4 Én ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg etter: At jeg må bo i Herrens 
hus alle mitt livs dager for å skue (se med mine egne øyne) Herrens skjønnhet 
og grunne i hans tempel. 
5 For han gjemmer meg i sin paviljong på den onde dag, han skjuler meg i 
sitt hemmelige tabernakel. Han skal sette meg på en klippe. 
6 Nå løfter jeg mitt hode høyt over mine fiender rundt omkring meg. Jeg vil ofre 
jubeloffer i hans telt, jeg vil synge og lovsynge for Herren. 
 
Så hva er hemmeligheten om Hans Tabernakel? Det er hemmeligheten om Hans 
Nærvær. Hans Parousia.  
 
Det er hva David forteller oss i Salme 31:21 Du skal skjule dem i ditt hemmelige 
nærvær fra menneskers stolthet. Du skal i hemmelighet holde dem skjult i en 
paviljong, fra trettekjære tunger. 
 
Og så kommer vi til Salme 91 som jeg tror var spesielt skrevet for denne timen, for 
disse siste dager. 
Salme 91:1 Den som bor i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, 
(Det er nøkkelen rett der, "Den som bor". Den som ligger i nærværet til Sønnen for 
å bli Moden. Og dette skriftstedet ble skrevet for denne tiden.) 
2 han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til! 
3 For han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. 
4 Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans 
trofasthet er skjold og vern. 
5 Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen,  
6 for pest 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 - til deg skal det 
ikke nå. 
8 Du skal bare se det med dine øyne, se hvordan de ugudelige får sin lønn. 
(Du skal se det på TV og internett) 
9 For du, Herre, er min tilflukt! Den Høyeste har du gjort til din bolig. 
10 Intet ondt skal ramme deg, og ingen plage skal komme nær til ditt bolig. 
11 For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle 
dine veier. 
Så vi har Guds garanti at ingen pest skal komme i nærheten av vår bolig. Og hvor 
bor vi? I Hans Nærvær. Så ingen pest kan komme nær der hvor Hans nærvær er.  



 
Broder Branham profeterte hva som skal komme over denne jorden i talen: 
60-0709 Guds Tilveiebrakte Vei for Fellesskap 101. Hvor vi takker Deg, at i 
denne store timen, at når alt håp om dødelig liv er slutt ... Atombomber ligger i 
hangere, hydrogenbomber, sykdom og plager, bakteriekrigføring ... O Gud, og 
alle ting slik som det er, vel vitende om at Bibelen sa at mennesket faktisk ville 
råtne i sitt kjød ... Men den Engelen ble gitt et oppdrag: "Ikke rør noen av 
disse! Kom ikke nær disse som har vinen og oljen. Ikke rør dem som har 
Guds Segl på pannen." Og vi er klar over at dåpen i Den Hellige Ånd er Guds 
segl. For det står skrevet i Efeserne 4:30 "Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, i Ham 
ble dere forseglet, til forløsningens dag." Herre Gud, forsegl denne menigheten i 
kveld. De som vil ha Den Hellige Ånds Segl, de sier farvel til all frykt, Herre. 
Forsegle dem med Din Ånds Segl i deres hjerter, at de vil komme frem som 
nyfødte barn, og rope: "Abba, Far". Gi det, Herre. Jeg overgir dem til deg i Jesu, 
Din Sønn Navn.  
 
Så la oss se på dette løftet i Esekiel 9:4 Og Herren sa til ham: Gå midt igjennom 
byen, midt igjennom Jerusalem, og sett et merke i pannen på de menn som 
sukker og jamrer over alle de motbydelige ting som skjer der. 
 
Og jeg gjorde da en studie av disse to ordene, for å sukke og deretter å jamre. Og 
ordet sukke, betyr å stønne og sørge, å bli bedrøvet til et punkt hvor du må få gi 
uttrykk for din sorg på en eller annen måte, en eller annen uttrykkelse. Og så, det å 
jamre, betyr å ha kvaler og pine. Man ønsker å skrike og hyle. Med andre ord, å 
rope ut mot det med høy røst. Og jeg tror at de fleste av oss her inne, og de som 
lytter over internett, gjør nettopp det. Du kan knapt tåle det etter hvert som de 
daglige nyheter blir verre og verre, inntil du bare ønsker å skrike ut. 
 
54-0719A Guds Tilveiebrakte Vei for Helbredelse 42. Hva er en kreft? Hva er en 
svulst, hva er en sykdom? Vi vil nå ta for oss det i de neste fem minuttene. Hva er 
en kreft? Hva forårsaket den tingen? La oss ta en kreft, eller hva enn du ønsker å 
ta: tuberkulose, lungebetennelse, hva enn dere måtte ønske å ta, en hvilken som 
helst sykdom. Sykdommer er bakterier. La meg gå gjennom noe her ganske 
raskt, ettersom tiden vår går. Hør etter, visste dere at Bibelen forutsier at i de 
siste dager ville det være en kjemisk krigføring med bruk av bakterier? At 
sykdommer vil bryte ut over folket, og vil falle på alle de som ikke har dåpen i 
Den Hellige Ånd? Men den Engelen, eller den som hadde kontroll over disse 
plagene, ble gitt ordre om å ikke røre noen av de som hadde mottatt merket. 
Nå, hvor mye, hva slags lærere må vi være, brødre, for å få menigheten i 
orden til å være i den tilstanden? Helt immun. Armene mine er ømme nå, fordi 



legene har stukket inn nåler for å prøve å vaksinere meg for gulfeber og slikt. Jeg 
sa til dem at jeg ikke trengte det. Men de ville ikke høre på meg. Men jeg skal 
fortelle dere hva Gud kommer til å gjøre. Gud har et serum, og det kalles Den 
Hellige Ånd. Og når det serumet går inn, så vaksinerer det deg. Halleluja. I de 
siste tider ...  
 
61-0427 Bare Tro 59. Husker dere den siste plagen som rammet Egypt? Hva var 
den siste plagen som rammet Egypt, som var et bilde på menigheten som 
gikk ut? Det var død. Hva er den siste plagen som rammet pinsevennene? 
Åndelig død. Det kommer rett tilbake slik som i resten av verden: Åndelig død. 
Men den som er omskåret, som har blodet på døren, marsjerte hjem. Det er 
nøyaktig rett. Med en ildstøtte som gikk foran dem for å lede dem på veien.  
 
Nå, jeg tror at det er viktig at dere ser dette bildet i Alfa, i den første Utvandringen, 
slik at du kan forstå hva som skjer i Omega, den tredje og siste Utvandringen. Her 
finner vi at broder Branham legger frem menigheten som et bilde på dem som 
forlot Egypt (som var en utvandring) Men akkurat slik som de ikke gikk så langt 
som til å gå inn, (alle de to millioner som forlot Egypt, unntatt de to: Joshua og 
Caleb. Så vi ser en gjentakelse igjen i denne tiden. Alle de gamle som fulgte 
broder Branham tilbake på førtitallet, femtitallet og på sekstitallet, de dør ut. Vi har 
vandret i førti år nå etter at denne nasjonen sto fremfor sin Kades-barnea. 
 
53-0328 Israel ved Kades-barnea 77. Et fullkomment bilde på menigheten i dag. 
Vi er på vår reise. Vi reiser opp til dit hvor jeg tror at menigheten står i dag, 
ved Kades-barnea, dom! Nå, må Gud hjelpe meg. Jeg håper at Gud vil hjelpe 
meg med å få dette ut, slik at det synker inn godt og dypt. 
78 De sender ut speidere. Husk at de hadde kommet helt hit fordi Gud hadde lovet 
dem det. Og hele veien hadde de tegn og under og mirakler, og nå var de helt 
oppe ved grensen til landet. 
 
Nå vil jeg at dere skal legge merke til noe her. Dette første Budskapet kalt Israel 
ved Kades-barnea, ble forkynt den 28.03.1953. Legg merke til her, han sier at 
menigheten kom opp til grensen, og den står nå ved Kades-barnea. Husk nå, 
Israel, som var kalt ut av Egypt, var et bilde på menigheten, som betyr: De som er 
utkalt. Og de kom ikke bare opp til Kades-barnea, og den samme dagen gikk de 
over, inn i det lovede landet. Men der ved Kades-barnea, når menigheten kom opp 
til grensen, da begynte den store debatten, om de skulle gå over og ta løftet i 
besittelse, eller ikke. I 4. Mosebok 13 ser vi historien om de 10 spionene som ble 
sendt inn for å utspionere landet. Her ser vi en rapport, og hvordan Kaleb og Josva 
var de eneste av spionene som trodde Guds Ord, om det løftet Han hadde gitt. Slik 



som vi alle kjenner historien, så nektet folket å tro på den gode rapporten, fordi de 
også ble fortalt at det var giganter i landet. Hindringer som var for store for folket å 
overvinne, slik de fortalt av de andre 8 spionene. Faktisk så ble Guds folk så sint 
på Josva, Caleb, Moses og Aaron, at de tok opp steiner for å drepe dem. i kapittel 
14. Vi vet ikke hvor lenge de ble værende i Kades-barnea, men vi vet at det var for 
en periode. Vi vet også at de etterpå vandret rundt i ørkenen i (Z).i.n. Uttales 
SIN,(SYND), og at de så kom tilbake til Kades-barnea igjen ca. 18-19 år senere, 
som vi ser i kapittel 20. Og 18-19 år regnet fra 1959, bringer oss opp til 1977, da 
Kristi Parousia først begynte å bli undervist iblant oss av broder Vayle. 
 
Nå, de neste minuttene vil jeg at vi skal se på dette scenariet. Og vi gjør ikke dette 
for å sette noen datoer som du skal huske. Men jeg ønsker å male et bilde av hvor 
nær slutten vi egentlig er. 
 
Jeg kan ta feil angående dette, og i så tilfelle kan dere bare kaste det fra dere. Men 
jeg tror at Israels barn forlot Egypt, og de kom frem til Kades-barnea 10 dager 
senere. Og vi vet at etter Kades-barnea, vandret de rundt i 40 år. Nå, jeg vil prøve 
å finne min kilde på dette. Dette er viktig for meg, fordi det var på et tidspunkt 
rundt 1946, at Gud kom til William Branham i Ildstøtten, og Hans Engel sendte 
broder Branham ut blant kirkene for å kalle et folk ut fra Kirken. Og rundt ti år 
senere finner vi at det var en forkastelse av Evangeliet, slik som broder Branham 
sa i talen: 
 
62-0720 Et Vitnesbyrd På Sjøen 11. Vi vet at vekkelsen er over. Det vet alle. Jeg 
forutsa det tilbake i 1956, det året da det ville være slutt. Billy Graham kom tilbake, 
og Tommy Osborn, og dem. Jeg sa: “Nå er det over. Amerika vil enten motta det 
eller forkaste det dette året. Og de forkastet det. Vi venter ikke på noen ting, 
bare på dom. Nå, skriv dette ned og se om broder Branham har rett eller ikke. Det 
er SÅ SIER HERREN. Vi er på vei mot det, og vi kommer til å betale for det vi har 
gjort. Vi har altfor mye glamour i kirken, og Hollywood og alt mulig. Gud er syk 
og lei av det. Den siste vil komme inn etter hvert, og da vil det være over.  
 
Og så vi ser at forkastelsen kom i 1956, er det rett? Så la oss se hva mer han sa 
om dette. Fra Budskapet: 
 
56-0527 Ved Kades-barnea 125 Det vi trenger i denne tiden, er en mann som 
utfordrer Guds løfter foran folket. Gud lovet å utgyte en pinse-velsignelse i de siste 
dager. Jeg mener en virkelig pinseutgytelse, og det er på tide at den kommer. Nok 
et Kades-barnea er kommet. Ja visst. 



126 De sa: ”Vi kan godt gjøre det. Ja visst, vi kan gjøre det. ” Hva var det? Disse 
feige kirkemedlemmene så på det som de kunne se med sine øyne. men Kaleb og 
Josva så på Guds løfte. Jeg bryr meg ikke om hvor mye motstand de hadde, hvor 
store disse gigantene så ut til å være, hvor store gjerdene var, de så på Guds løfte. 
127 Og hver mann og kvinne i kveld, som ønsker å fortsette sammen med Gud, de 
må ikke bry seg om hva verden sier, om vi kan klare det, eller om vi ikke kan det; 
Gud lovet det, og det avgjør det. "Gud sa det!" Jeg liker det. Når Gud sier det, 
det avgjør det det for alltid.  
 
Her finner vi at han forteller oss at Kades-barnea hadde kommet. Nå, i 1953 var 
de på grensen av det, spioner hadde blitt sendt over, men i 1956 kom rapporten 
tilbake negativt. Jeg tror at det også er viktig, at alle de store og berømte 
evangelistene hadde kansellert sine utenlandske avtaler, og hadde i stedet 
finkjemmet Amerika dette året. Så her ser vi bildet av spioner som ble sendt inn for 
å utspionere landet. Det var til sammen ti av dem, men bare to trodde rapporten. 
Josva og Kaleb, og som broder Branham sa: Vår Josva er Den Hellige Ånd, og 
Kaleb representerer den sanne troende, utenom Moses." Så i tillegg til Moses var 
det én mann som representerte de sanne troende. Og Josva representerte Den 
Hellige Ånd. Og legger merke til at vi blir fortalt at Josva var sønn av NUN. 
 
Og av de store evangelistene som gikk inn for å utspionere løftet, så finner vi at 
William Branham var den eneste av disse som kom tilbake med en Sann rapport. 
Det er også verdt å merke seg at broder Branham var den eneste av de store 
evangelistene som ikke representerte noen kirkegruppe. De spionene som gikk ut, 
representerte alle en stamme av Israel. Hver og en ble sagt å være sønn av denne 
eller den, men Joshua var Sønn av NUN.  
 
Broder Branham sa i Budskapet 61-0213 Og Din Sæd Skal Innta Porten Til Hans 
Fiender 47. Joshua kom også tilbake, etter at han hadde hatt en test i Kades, og 
90% av forkynnerne sa: "Vi kan ikke ta det." 
 
Nå, her er en annen ting å tenke over: Israel forlot ikke Kades umiddelbart, rett 
etter dette. De ble værende der en stund før de startet på sin 40 år lange reise. Og 
i 1959, fra Budskapet: 59-1219 Spørsmål og Svar om Den Hellige Ånd 452-173. 
"Åh, jeg ser noe! Dette tabernaklet, denne pinseverdenen er i Kades-barnea 
rett nå. Det er helt riktig, broder Neville. Vi er i Kades-barnea, dommersete for 
denne verden, det var dommersetet. 
 



Så vi ser at i 1959 var de fortsatt i Kades-barnea. Nå, etter 1959, da hører vi ikke 
mer at broder Branham igjen refererer til at menigheten er i Kades. Han refererer 
bare til Kades som et dommersete etter det. 
 
Broder Branham sa i talen 53-1203 Vitnesbyrd om Oppreisning av Død Gutt 20 
Og rett der i Kades-barnea, som de kom til, dommersetet. Det er der de 
mislyktes, fordi de lyttet til flertallet av disse mennene som kom tilbake, og 
sa: "Nå, vi ser ut som gresshopper ved siden av dem." Ser dere, de så på 
symptomer, mens Josva og Kaleb var ute etter hva Gud sa: "Jeg gir dere 
landet." Uansett hvor stor byen er, hvor store gigantene er, så er Gud større enn 
alle, og Gud er den som ga løftet. Så de ønsket å gå over, og de sa: "Det er et 
vakkert land. Det er et fantastisk land." Og så kom de tilbake med noen bevis. Jeg 
er glad for at noen krysset over og brakte noen beviser med seg tilbake, er 
dere ikke? (Ja visst.) Så det er druer over i det landet der borte. Ja visst. Og de 
kommer tilbake og brakte med seg bevisene. Og til slutt, da Gud måtte komme 
seg vekk fra den kirketidsalderen, og reise opp en annen mann, som het 
Josva. Og de gikk over inn i det lovede land, og de nedkjempet hver eneste filister. 
 
Broder Branham sa i talen: 53-1213E Tro 38 Og mennesker ser, og lever. Hvis de 
går for å se på sin menighet, og hvor raskt den vokser, hvordan dette 
materialiseres, da vil de ganske raskt få sine øyne bort fra Ordet og over på 
menigheten. La oss se på dette her, og la det andre ligge litt. Men fortsett å se 
opp. Nå, Han sa: "Jeg vil gi dere ... (Jeg, ikke, vil gi dere), Jeg har gitt dere." 
Amen. Det er fortid. “Jeg har allerede gitt det til dere. Gå nå inn og ta det. ” 
 
Det jeg vil at dere skal se, er at de forlot Kades, og vandret rundt i førti år. Og vi 
forlot vår Kades i 1959. Og førti er tallet for dom. 
 
Nå, jeg tror det er interessant at denne nasjonen gikk inn i en total fordervelse 
dette året, i 2021. Og det er nøyaktig 65 år fra da hun gikk gjennom sin 
Kades-barnea, eller dommersetet. 
 
Vel, ifølge Bullingers Tall-bok, der ser vi at tallet 65 i Bibelen, er et multiplum av 
tretten (13x5 = 65). Og det er spesielt forbundet med Efraim, som vi ser i Jesaja 
7:8, og det markerer et frafall av den stammen. Dette frafallet, som begynte i 
Dommerne 17, utvidet seg deretter til kongeriket for de ti stammene. Dette er 
derfor ofte talt om under navnet Efraim.  
 
Jesaja 7:7 derfor sier Herren Herren: Det skal ikke lykkes og ikke skje! 



8 For Syrias hode er Damaskus, og Damaskus' hode er Resin, og om sekstifem 
år skal Efra'im være knust, så det ikke er et folk lenger. 
 
Og er det ikke rart at Amerika ikke lenger er forent som ett folk, men er nå en delt 
nasjon? Vi har vært USA i 200 + år, men vi er ikke lenger USA, og det er til og med 
snakk om at noen stater ønsker å forlate unionen, de vil gå ut på grunn av denne 
uenigheten. Og er det ikke interessant at Gud talte om at Efraim ikke lenger er et 
folk, og at det ville finne sted om 65 år? Og se på Amerika i dag, brutt ned nøyaktig 
65 år etter at hun forkastet Evangeliet. 
 
Jeg sier ikke at USA er Efraim, men jeg ser på tidspunktet for dommen. Det tok 65 
år for Efraim til å komme til sin dom. Og det ser ut som det samme har manifestert 
seg i USA, på nøyaktige den samme tidsperiode, det er 65 år siden hun forkastet 
Evangeliet. 
 
Vi leser om Efraim i Hosea 5:3 Jeg kjenner Efra'im, og Israel er ikke skjult for meg. 
For nå har du har begått hor, Efra'im! Israel er blitt besmittet. 
 
Og videre i Hosea 6:10 I Israels hus har jeg sett grufulle ting. Der driver Efra'im 
hor, der er Israel blitt besmittet. 
 
Så vi ser dommen for Efraim kom over henne fordi hun hadde besmittet seg selv 
og nasjonen ved å drive hor der i landet.  
 
Broder Branham sa i talen 61-0108 Åpenbaringen kapittel 4 del 3 87 Dette 
Amerika er den verste prostituerte av alle nasjoner. Det er nøyaktig hva hun er, 
og hun kommer til å bli verre enn noensinne. Hun skal komme til sin 
avslutning! Bibelen taler om hennes undergang, forteller hvordan hun 
kommer til å bli. Amerika: forfallen, råtten, skitten, intet godt der. Det er 
nøyaktig rett. Hun har vært en stor nasjon. Hun har båret ut Evangeliets 
Budskap. Hva har gjort henne slik hun er? Det er fordi hun avviste Evangeliets 
Budskap, og forkastet Sannheten. Hun er i en fryktelig tilstand. Hun har i vente 
hva som skal komme, ikke bekymre dere. Jeg så det i visjonen som SÅ SIER 
HERREN! Det kommer. Hun kommer til å betale for sin synd. 
88 Da Amerika var Amerika, var hun en stor nasjon. Amerika var den største 
nasjonen som verden noensinne har kjent siden Israel. Men hun har sannelig 
forurenset seg selv nå. Hun har forkastet Budskapet. Hun har ikke tatt noe 
annet enn bare ... Nå, hun har seg selv ... Dere kan se hvor hun er nå. Alle vet det, 
at i det siste presidentvalget viste hun hvor hennes åndelige stilling er. Hmh. 
Hun vet det ikke. 



 
Og i det valget valgte de en katolikk gjennom en falsk stemmegivning. Og i dette 
siste valget valgte de en annen katolikk gjennom en falsk stemmegivning, og 
Vatikanet manipulerte den stemmegivningen. 
 
Broder Branham sa i talen 56-0715 Dyrets Merke 65 La meg fortelle det til dere, 
min venner. Utdanning, så god den enn kan være, reformasjon, så god som den 
enn kan være, diise vil aldri ta plassen til dåpen i Den Hellige Ånd. Det er Guds 
Evige plan, å forsegle bort Sin Menighet. Og de gikk ut på gatehjørner. De gikk 
langs jernbanespor, og de plukket opp et maiskorn om gangen, og moste dem i et 
fat, og lagde maiskaker for å mate babyene sine. De forkynte Evangeliet over 
hele landet. De ble kastet i fengsel. De ble gjort narr av. De ble avvist, kalt 
“Hellige rullere! Pinse-fanatikere! ” 
66 Og verden, Amerika, avviste det. Og da hun gjorde det, hennes ører har 
siden den gang vært lukket for alltid for Evangeliet. Hva gjorde de? De nektet å 
drikke fra kilden med levende vann.  
 
I dette året, 1956, sa broder Branham: "Jeg forutsier at Amerika, dette året, vil 
forkaste Evangeliet."  
 
56-0304 Å gjøre en vei 28 Jeg bare føler at vi ikke har mye tid igjen nå. Og jeg 
forutsier dette. Jeg sier ikke at det er Herren som sier dette nå. Jeg forutsier at 
Amerika, dette året, vil motta Kristus eller forkaste Kristus. Skjønner? Jeg tror 
at dette året vil være vendepunktet for om Amerika vil gå inn. Vi vil enten ha en 
vekkelse i denne tiden, eller vi vil ikke ha en vekkelse. Og jeg tror at dette er det 
året hvor Amerika vil ta sin beslutning.  
 
Og fra talen 62-0720 Vitnesbyrd på sjøen 11 Om Gud vil, skal jeg nå prøve å 
evangelisere litt. Vi vet at vekkelsene er over. Det vet alle. Jeg forutsa det tilbake 
i 1956, det året da det ville være slutt. Billy Graham kom tilbake, og Tommy 
Osborn, og dem. Jeg sa: “Nå er det over. Amerika vil enten motta det eller 
forkaste det, dette året. ” Og de forkastet det. Vi venter ikke på noen ting, 
bare på dommen. Nå, skriv dette ned og se om broder Branham har rett eller ikke. 
Det er SÅ SIER HERREN. Vi er på vei mot det, og vi kommer til å betale for det 
vi har gjort. Vi har altfor mye glamour i kirkene, og Hollywood og alt mulig. Gud er 
syk og lei av det. Den siste vil komme inn etter hvert, og da vil det være over. 
 
Broder Branham sa i talen 60-1113 Fordømmelse ved representasjon 47 Og nå, 
la meg ta med noe annet. Jeg har det ikke skrevet ned her, men på magnetbåndet. 
Og dette er et opptak fra 1956, i Chicago, Illinois. Jeg står på Lane Tech High 



School. De var der. Jeg sa: "Dette året kommer til å bli det avgjørende året for 
Amerika." Jeg kom nettopp inn fra utlandet, jeg vet ikke hvorfor jeg kom. Kom 
tilbake, avlyste møtene mine i Afrika og rundt omkring, og kom tilbake. Billy 
Graham, noe mystisk skjer, og han kansellerte sine møter. Tommy Osborn 
kansellerte sine. Og vi alle dro på kryss og tvers av USA, i møtekampanjer. Jeg sa: 
"Amerika vil enten motta eller forkaste Kristus, dette året." 
48 Da sa jeg, når de, der i Indiana, valgte en tjueto år gammel gutt til å være 
dommer. Herrens ånd kom på meg, og jeg sa: "De vil til slutt ha en president 
som vil være en av disse med piggsveis, en playboy, en beatnik-type og en 
damenes mann." 
49 Nå, dette er forutsigelser gitt for mange år siden. Ser dere hvor vi er? Det er 
senere enn vi tror.  
 
Og selvfølgelig valgte de president Kennedy, som passer nøyaktig til den 
beskrivelsen. 
 
Nå vil jeg at dere også skal se, at selv om de forlot Kades, så vil dere også legge 
merke til i Skriften, at de kom stadig tilbake til fjellet Hor. Vi ser i 4 Mosebok 
20:22-29 
 
4 Mosebok 20:22 Så brøt de opp fra Kades, og Israels barn, hele menigheten, 
kom til fjellet Hor. 
23 Herren sa til Moses og Aron ved fjellet Hor, på grensen til Edoms land:  
24 Aron skal samles til sine fedre. Han skal ikke komme inn i det landet jeg 
har gitt Israels barn, fordi dere var ulydige mot mitt ord ved Meribas vann. 
25 Ta Aron og Eleasar, hans sønn, og før dem opp på fjellet Hor. 
26 Ta av Aron hans klær og la Eleasar, hans sønn, ta dem på. Så skal Aron 
samles til sine fedre og dø der. 
27 Og Moses gjorde som Herren hadde befalt. De gikk opp på fjellet Hor for hele 
menighetens øyne,  
28 og Moses tok av Aron hans klær og lot Eleasar, hans sønn, ta dem på. Og 
Aron døde der på toppen av fjellet. Men Moses og Eleasar steg ned fra fjellet. 
29 Da hele menigheten så at Aron var død, gråt hele Israels hus over Aron i tretti 
dager. 
 
Her ser vi en endring av vakt-tjenesten. De gamle, som avviste Budskapet der 
tilbake i 1956-1959, de dør bort, og en ny tjeneste fra en yngre generasjon 
kommer inn. 
 



Merk dere nå at Josva og Kaleb var fortsatt i live da de gikk inn, men resten av de 
gamle, var borte. 
 
Og husk i Hebreerne 6, vi vet at omvendelse er å forandre ditt sinn, noe som 
betyr: "Når du en gang har forandret din forståelse av noe, da vil aldri mer gå 
tilbake til din gamle tenkemåten igjen." 
 
Nå, i Hebreerne 6, og 2 Tessalonikerne 1, her er det to grupper. Den ene går 
forbi troen, og videre inn i virkeligheten. Og den andre forkaster troen, og går 
bort fra Guds nærvær. 
 
I Romerne 8:24-25 forteller Paulus oss at det vi kan ser på, er ikke lenger 
klassifisert som håp. Så hvis vi ser det, kan det ikke lenger kalles håp. 
 
Romerne 8:24 Dette er nemlig vårt håp om frelse. Men et håp som blir sett, er 
ikke lenger noe håp. For hvorfor håper en fortsatt på det som en ser? 
25 Men hvis vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med utholdenhet. 
 
Med andre ord, vi har ikke lenger en oppriktig forventning til det som allerede 
er der. Men så lenge det ikke er der, da kan vi fortsette å ha en forventning til 
det. Og dette bringer tålmodighet. Men vi finner også ut at hvis vi ikke går 
igjennom denne prosessen av håp, da vil vi ikke motta denne tålmodigheten 
inni oss, og denne karakteren som Gud ønsker skal bli dannet inni oss. Og legg 
merke til at dette håpet gjør oss ikke til skamme. Denne prosessen tar skam 
bort fra oss.  
 
Romerne 5:1 Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud 
gjennom vår Herre, Jesus Kristus. 
2 Ved Ham har vi også gjennom troen fått adgang til denne nåde som vi står i, og 
vi gleder oss i håp om Guds herlighet. 
3 Og ikke bare det, men vi gleder oss også i trengsler, for vi vet at trengselen 
virker utholdenhet, 
4 utholdenheten virker prøveholdighet (karakter), og prøveholdighet virker 
håp. 
 
Nå taler ikke dette ordet trengsel, om den store trengselen. Men det er faktisk et 
ord som betyr en sammenpressing, eller et press, som er et slags trykk, og det 
er det som virker tålmodighet. 
 



Jakobs brev 1:2 Mine brødre, regn alt bare som glede når dere blir utsatt for 
forskjellige prøvelser, 
3 for dere vet at når troens ekthet blir prøvet, virker det tålmodighet. 
4 Men tålmodigheten må vise seg i moden gjerning, for at dere selv kan være 
modne og helstøpte og ikke mangle noen ting. 
 
Vi ser hva denne prosessen med en tålmodig venting skal gjøre for oss. Det er 
for å bringe oss til en stilling hvor vi ikke mangler noen ting. 
 
Det er der vi er akkurat nå. Den sjette visjonen er blitt oppfylt, og vi vil ikke være 
her når den syvende visjonen skal finne sted. Så vi er i hovedsak forseglet inn nå, 
slik som Noah, som bare ventet på at regnet, eller dommen skulle falle.  
 
For hvis dere har mangler, da er dere fortsatt i behov av den tingen, enten det er 
håp eller tro. Men som Paulus sa, enten det er håp eller tro, når vi har mottatt det 
vi håpet på, da vil vi ikke lenger håpe på det, fordi det er blitt en realitet, og 
dermed har vi mottatt det som ble lovet til oss. 
 
Derfor, det faktum at Gud Selv har kommet ned, Ham Selv, med et Rop, et 
Budskap, det burde bringe oss til en hvile, det å vite at Han som ga Ordet, er her 
for å fullføre det som han har påbegynt. Vi skal bare ligge i Hans nærvær og bli 
moden, eller bli fullt utviklet.  
 
Dette er hva broder Branham sa i sin tale 57-1211E Mine herrer, Vi ville se Jesus 
57 Men husk, før dette skjer må menigheten dra. Amen. Så vi er ved enden. Vi er 
midt i skyggen av Hans komme rett nå. Jeg er så takknemlig for å se at Han har 
kommet ned for å bevise Sitt Ord, om det skjer foran et dusin eller foran en 
million. Men det vil passere rett gjennom folket, og millioner vil aldri vite om 
det. Det har alltid vært slik, og det vil alltid være slik. Så vil de en gang bli 
forbauset: "Vel, jeg visste det ikke ... jeg visste det virkelig ikke." De har øyne, 
men kan ikke se.  
 
Og igjen i talen 59-0802 Uten Penger og Uten Betaling 22 Etter at Den Hellige 
Ånd er tatt bort, bort fra jorden, vil den formelle menighetsreligionen fortsette rett 
videre, uten å vite noen forskjell. … De kjenner ikke Den Hellige Ånd, så de vil 
ikke vite når Den er borte, og de vil bare fortsette videre på akkurat den 
samme måten. Når den siste er forseglet inn i Kristi Legeme, da vil de fremdeles 
holde på og prøve å få folk til å omvende seg til Det, fordi de vet ikke hva Det 
er. … De vil være så langt borte, bare i religiøse ritualer, at de ikke vil savne 
Den Hellige Ånd, fordi de vet ikke hva Den er til å begynne med. 



 
Og fra talen 65-0822 Kristus åpenbart i sitt eget ord V-4 N-10, 68 Husk at Jesus 
sa: "Slik som det var i Sodomas dager."  
69 Hva skjedde like før Sodoma? Gud kom ned sammen med noen engler, og 
de hadde en etterforskning, en bedømmelse. Sa: "Jeg har hørt ropet, at det er så 
syndefullt, så veldig. Så jeg har kommet ned for å finne ut om det virkelig er 
sannheten, eller ikke." Er det riktig? Følg med på Denne Ene, Han som ble 
værende sammen med Abraham, Han kunne skjelne tankene i hjertet til 
Sarah, som var bak Ham. Nå, bare se deg litt omkring og legg merke til det. 
Skjønner, Legg merke til hva Denne gjør, den samme tingen i dag. Det er en 
etterforskning, en bedømmelse. Nå, etter en stund, når menigheten kan stå i den 
posisjonen, og hver sæd er blitt brakt til sin posisjon, da vil den være borte. 
Ingen vil vite hva som skjedde med den. En vil gå en vei. Skjønner? Og en skal 
gå over til pastorens hus, og en skal dra hit, eller ned dit. Og vet dere hva, de er 
ikke der. For Enok, som var forbildet: "Gud tok ham, og han ble ikke funnet." De 
kom ned for å etterforske… 
 
Og i talen 57-0810 Jehova Jireh 35. " Og når bortrykkelsen kommer, vil det 
måtte være den samme Ånden som var på Kristus, det vil måtte samsvare 
med det løftet, ellers vil det bli avvist. Ikke rart at han sa: "Uten at et menneske 
blir født på nytt, kan han på ingen måte komme inn i riket." Det vil måtte være den 
samme Hellige Ånd som falt på pinsedagen, Den må døpe enhver troende, 
ellers vil det ikke være den samme Ånden, til å komme overens med Ham som 
ble revet i stykker på Golgata. Og den Ånden kan komme inn i menigheten i dag, 
og utføre de samme miraklene, som blir vist frem, og folk vil le av det og gå bort 
fra det. Hvordan kan du noen gang forvente å gå i bortrykkelsen, eller gå inn 
for å se Gud? 
 
Og i talen 58-0323 Jesus Kristus Den samme 8 Jeg vil kanskje ikke være i stand 
til å få alle løftene manifestert i livet mitt. Jeg vil kanskje ikke være i stand til å få 
det manifestert i noen andres liv. Men jeg vil aldri stå i veien for noen som kan 
gjøre det. Jeg vil være der for dem. Jeg vil be for dem. Jeg kan kanskje ikke 
være i stand til å gå der hvor Josva gikk, med et rop som rystet Jerikos vegger. Og 
jeg kan kanskje heller ikke være i stand til å gå med Enok, som en dag tok en 
ettermiddagstur med Gud, og dro hele veien hjem sammen med Ham. Jeg kan 
kanskje ikke være i stand til å ha den slags tro, men jeg kjemper for den 
troen, og jeg tror det av hele mitt hjerte. Og jeg ber Gud om å raskt gi meg den 
troen, for det er slik Hans menighet skal dra hjem en dag. En liten 
ettermiddagstur, og bortrykkelsen vil være i gang, og vi vil være borte. 
 



Så hvis du ikke vandrer daglig med Ham nå, da vil du helt sikkert gå glipp av Ham 
når han tar oss i Bortrykkelsen. Du er nødt til å ha den personlige vandringen 
sammen med Gud, slik Enok hadde. 
 
Broder Branham sa i talen 58-1012 Menighetens Plutselige Bortrykkelse 111. 
Dette hemmelige Herrens komme; plutselig, en hemmelig bortgang av menigheten. 
Ser dere! "Det vil være to ute på marken. Den ene skal bli tatt med, og den andre 
skal bli tilbake. Det vil være to i én seng. Den ene skal bli tatt med, og den andre 
skal bli tilbake.” Det viser at Herrens Komme vil ikke bare være i et bestemt hjørne, 
men det vil være universelt. “En vil være ute på marken, jobbe,” på dagtid. “Den 
andre i en seng, sover,” på den andre siden av kloden. Det vil være en universell 
Bortrykkelse, og den vil komme med et Rop, med en erkeengels røst, og 
Guds basun skal lyde. Og de døde i Kristus skal oppstå. Og hun vil bli tatt 
bort, i all hemmelighet. Åh, jeg elsker det! Den store Brudgommen som kommer, 
og Bruden har gjort seg selv rede. Hun venter på det hemmelige tidspunktet, 
som hun ikke selv ennå vet om. Men hun er rede, og kledd, og venter på det.  
 
Vel, vi må vite hva som er der, hva vi kan gjøre for å gjøre oss selv rede. Og det 
svaret er bare én ting: Vi må ikle oss Ordets kledning, være kledd i 
bryllupskledningen, som er Ordet. Det er det hele. 
 
Det vi ser på, er 
Hebreerne 6:1 Når vi derfor har akseptert den mer grunnleggende læren om 
Kristus, skal vi gå videre til det fullkomne, og ikke igjen legge grunnvollen med 
omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, 
2 med lære om dåp, om håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig 
dom. 
3 Og dette vil vi gjøre, hvis Gud tillater det. 
4 Det er umulig for dem som en gang har blitt opplyst, og har smakt den 
himmelske gave, og har fått del i Den Hellige Ånd, 
 
Legg merke til at vi her har Tvillinger! Én gruppe kan aldri mer komme til en 
omvendelse, og derfor kan de aldri mer gå inn i tro, som er Åpenbaring. Og vi 
vet at uten tro, er det umulig å være til behag for Gud, langt mindre motta en 
forandring i ditt legeme. 
 
Den andre gruppen derimot, har "gått videre til det fullkomne, og legger ikke 
igjen grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud."... 
 



Så vi ser at denne andre gruppen har gått forbi Troen og inn i virkelighet. 
Denne gruppen har ikke lenger behov for tro, fordi de nå har gått inn i et levende 
Ord, et Ord som har blitt manifestert for dem, Et Ord som har blitt levende for 
dem. Og fordi det er en realitet, er det ikke lenger noe som de trenger å se 
frem til. Og fordi Tro er et bevis på ting vi har håpet på, da, når vi har mottatt 
det, hvorfor skulle vi da fremdeles håpe på det. 
 
Derfor ser vi i 2 Tessalonikerbrev 1:7 Og til dere som er plaget, gir Han hvile 
sammen med oss, i Herren Jesu åpenbaring fra himmelen sammen med Sine 
mektige engler, 
10 når Han kommer for å bli herliggjort (en-doxazo eller "i zoe", det er 
manifestasjonen av doxa) i Sine hellige, og bli hyllet i alle dem som tror, fordi vårt 
vitnesbyrd til dere ble trodd i den dagen. 
 
Og det er noe helt annet enn det som vi ser i disse som det tales om i 2 
Tessalonikerbrev 1:8-9 Med flammende ild gir Han straff over dem som ikke 
kjenner Gud, og over dem som ikke var lydig mot vår Herre Jesu Kristi evangelium. 
9 De skal bli straffet med undergang, evig borte fra Herrens åsyn, og borte fra 
Hans krafts herlighet, 
 
Legg merke til dette. Så igjen ser vi Tvillinger. De som er i Hans nærvær, skal 
manifestere Hans herlighet, eller hans doxa (Hans meninger, Hans verdier, og 
Hans bedømmelser), mens de som er blitt satt bort fra Hans nærvær, får bare 
dom.  
 
Så vi ser at det samme nærværet bringer en samling, slik som vi ser i 2 
Tessalonikerbrev 2:1 Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi nærvær, brødre, og vår 
samling med Ham... Og det bringer også en adskillelse, som vi ser i 2 
Tessalonikerbrev 1:8-9 Med flammende ild gir Han straff over dem som ikke 
kjenner Gud, og over dem som ikke var lydig mot vår Herre Jesu Kristi evangelium. 
9 De skal bli straffet med undergang, evig borte fra Herrens åsyn, og borte fra 
Hans krafts herlighet, 
 
Og vi ser at disse som er samlet til ham, er disse i vers 7 og 10. Og vi ser at de har 
den samme Doxa, eller den samme tankegang som Herren kommer med. Fordi 
"Det er bare Én Tro og Én Herre". Og fordi "Tro er en åpenbaring", da er det 
nødt til å være Åpenbaringen av Jesus Kristus. 
 
Derfor, de som ikke mottar denne åpenbaringen om Hvem som er her, og hva Han 
er her for å gjøre, de må adskille seg fra Ham, og dermed fra oss. Vi, derimot, blir 



samlet sammen inn i ham, og derfor skal vi se Bortrykkelsen, alle de tre 
stadiene, eller alle de tre fasene av den, avhengig av om vi mottar og blir en del av 
den første fasen. 
 
Alle de andre som forkaster det, vil aldri være i stand til å komme frem til kunnskap 
om Ham, slik vi ser i 2 Timoteus 3:7-8 De mottar undervisning bestandig, og de 
makter likevel aldri å komme fram til kjennskap om sannheten. 
8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten imot. 
De er mennesker med fordervet sinn, de holder ikke prøve når det gjelder troen. 
 
Legg merke til at de ikke var i stand til å komme frem til kunnskap om Ham. Og 
derfor sto de imot Ham, ved å prøve å gjøre de samme tingene som Han gjorde. 
 
2 Timoteus 3:9 Men de skal ikke gjøre fremskritt, for dårskapen deres skal bli 
åpenbar for alle, slik også dårskapen til de andre ble. 
10 Men du har nøyaktig etterfulgt min lære, i livsførselen, i fremleggelsen, i troen, i 
langmodigheten, i kjærligheten, i utholdenheten, 
 
2 Timoteus 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. 
 
Så vi ser at vi er i en fase hvor vi fortsetter videre. Eller en fortsettelse inn i. Men 
når det gjelder de andre, 2 Timoteus 3:13 Men onde mennesker og bedragere blir 
stadig enda mer onde. De forfører og blir forført. Legg merke til at disse onde 
menneskene skal fortsette å gå fra ondt til verre. De forfører, og de blir forført. 
 
Er det senere enn vi tror? Jeg tror det er det. Noah hadde tro til å forberede sin 
husstand og bygge arken, men han gikk forbi troen da han gikk inn i den.  
 
Broder Branham sa i talen 63-0116 Aftentidens Budbærer 260 Legg merke til at 
når Budskapet er blitt avvist og budbæreren ser ut til å være beseiret, det er da 
Gud kommer på scenen, når Budskapet Hans er fullført.  
261 Noah forkynte i døren til arken i ett hundre og tjue år, da, til slutt, de lo 
hånlig av ham, Noah gikk inn i arken og tenkte at…det ville bli bra. Gud lukket 
døren. Og folket sto rundt omkring der for å se hva som ville skje. I Syv dager 
satt han der og holdt ut, og på den syvende dagen kom regnet. Hmh-hmh.  
 
Venner, er det der vi befinner oss i kveld? Vi vet at Budskapet er blitt avvist. Det 
har vi sett med våre egne øyne. Vi har hørt det med våre egne ører. Og vi vet at 



Gud er på scenen. Nå har vi stått der i døren i 40 år, etter at denne nasjonen 
avviste Budskapet. Og førti er tallet for dom. 
 
Broder Branham sa i talen 62-0720 Vitnesbyrd på sjøen 11 Vi vet at vekkelsen er 
over. Det vet alle. Jeg forutsa det tilbake i 1956, det året da det ville være slutt. 
Billy Graham kom tilbake, og Tommy Osborn, og dem. Jeg sa: “Nå er det over. 
Amerika vil enten motta det eller forkaste det dette året.” Og de forkastet det. Vi 
venter ikke på noen ting, bare på dom. Nå, skriv dette ned og se om broder 
Branham har rett eller ikke. Det er SÅ SIER HERREN. Vi er på vei mot det, og vi 
kommer til å betale for det vi har gjort. Vi har altfor mye glamour i kirken, og 
Hollywood og alt mulig annet. Gud er syk og lei av det. Den siste vil komme 
inn etter hvert, og da vil det være over. 
 
Budskapsmenighetene har kommet dit hen at de ønsker å se hvem som kan ha 
den største kirken, med det største orkesteret, det største koret, de yngste 
predikantene som er under deres vinger og det største programmet for 
oppsøkende virksomhet. Og det har blitt så formet av Hollywood, at Gud har blitt 
syk og lei av det. 
 
Vi avslutter med broder Branham tale 59-0802 Uten Penger og Uten Betaling 22 
Etter at Den Hellige Ånd er tatt bort, bort fra jorden, den vil formelle 
menighetsreligionen fortsette rett videre, uten å vite noen forskjell. …De 
kjenner ikke Den Hellige Ånd, så de vil ikke vite når Den er borte, og de vil 
bare fortsette på akkurat samme måte. Når den siste er forseglet inn i Kristi 
Legeme, vil de fremdeles holde på og prøve å få folk til å omvende seg til Det, 
fordi de vet ikke hva Den er. Og deres formelle religioner vil fortsette videre 
akkurat slik de gjorde. …De vil være så langt borte, bare i religiøse ritualer, at de 
ikke vil savne Den Hellige Ånd, fordi de vet ikke hva Den er til å begynne 
med.  
 
La oss be... 
 


