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De siste 4 ukene har vi sett på endetidstidsbegivenhetene og slutten på alle 
ting. Når du får en forståelse av det som Profeten vår har lært oss, da kan du se 
at vi raskt nærmer oss tiden når Kristus kommer og sier: Tid skal ikke være 
mer. 
 

Nå, vi leser om dette som skjer i Åpenbaringen 10:1-7, når Paktens Engel, som 
er den Mektige Budbæreren, Kristus Selv, kommer ned med et Rop. Og vi 
forstår at dette Ropet er Budskapet, ut fra 1 Tessalonikerbrev 4:16. Og etter at 
dette Budskapet har gått ut, da har alle hemmeligheter blitt fullført. Og deretter 
hører vi denne Mektige Engelen erklære: Tid skal ikke være mer. 
 

Åpenbaringen 10:1 Jeg så enda en annen mektig engel som kom ned fra 
himmelen, innhyllet i en sky. Og en regnbue (Hans pakt) 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 (folk, nasjoner og skarer) og den venstre foten på landjorden, (USA). 
Så jeg vil at dere skal legge merke til det. Hva sa Han om føttene? Hans føtter 
var som ildsøyler. Og en fot ble satt på Europa (folk, nasjoner og skarer). Og 
den andre på landjorden, som er Amerikas forente stater. Og det er de eneste to 
stedene hvor det er blitt tatt bilder av Ildstøtten. Den ene var i Sveits og den 
andre i Houston, Texas. 
 

3 og så ropte han med høy røst, (som er Ropet fra 1 Tess 4:16) som når en 
løve brøler. (det er en profetisk tale, slik vi ser i Amos 3:7) Da han hadde ropt, 
talte de sju tordener med sine røster. 
 

Vel, da De Syv Segl ble åpnet, det er hva disse tordener var, som talte med sine 
røster. Disse tordener var åpningen av De Syv Segl. Det er det som broder 
Branham forteller oss, da han ble stilt spørsmålet om plassering av disse 
tordener. 
 

Lytt til hans svar. 64-0830E Spørsmål og svar 395. Har de syv tordener 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...  
 

Og fra hans tale 56-0617 Åpenbaringen, En Bok Av Symboler 64. Men husk 
at Daniel ble fortalt av Engelen. Daniel hørte syv tordener. De talte med sine 



røster. Daniel grep pennen sin og begynte å skrive. Og Engelen sa: "Skriv det 
ikke!" Amen. 
65 Er dere klar? La oss gå inn på det for omtrent de neste fem minuttene. Vil 
dere? Lytt nå. 
66 " Skriv det ikke!" Johannes så det samme, og det var allerede blitt skrevet 
utenfor Bibelen. Og den hadde syv Segl på baksiden av Boken, slik at ingen 
kunne åpne disse Seglene, det var disse røstene. Her er Bibelen, 
nedskrevet, som er et mysterium i seg selv. Men på baksiden av Bibelen, 
åpenbaringene som ble vist til Daniel, sier at det er syv røster som skal bli talt, 
og at ingen mennesker kunne åpne den, og ingen visste hva det var. Men 
Bibelen sa, og det ble fortalt til Daniel, og også til Johannes, at "I de siste 
dager ville disse syv røstene bli kjent gjennom den virkelige, sanne 
Menigheten." Får dere tak i det? Kan du se hvor de falske og etterlignere 
prøver sitt beste for å holde store menn borte fra slike ting? 
 

Så dere ser all fanatismen i disse gruppene, som har kommet frem i dette 
Budskapet. En kaller seg De syv tordeners gruppe. Og jeg forstår bare ikke 
hvorfor de ikke bare kaller seg Tordener -trosretningen, hva er forskjellen. Det er 
hva en gruppe med en bestemt doktrine er. De hevder at syv menn vil komme 
frem, og hver av dem vil åpenbare en torden. Tordenene er allerede blitt 
åpenbart, mine brødre og søstre. Og tordenene er røstene til De Syv Segl. Det 
var nøyaktig hva profeten lærte. Så la oss bare lese enda et sitat om det, selv 
om det er mange flere vi kunne lese, men vi har bare ikke så mye tid igjen i 
dette møtet denne formiddagen. 
 

Fra talen, Er Dette Tegnet På Enden? Og legg merke til tittelen, fordi han 
forteller oss hva som starter endetidstegnet. Så hvis han stiller spørsmålet i 
tittelen sin, tror dere ikke da at han helt sikkert vil avsløre for oss hva dette 
endetidstegnet er? La oss nå lese hva han sier. 
62-1230E Er Dette Tegnet På Enden? 64. Nå, i det 10. kapittel av Johannes 
Åpenbaring, om Jesus Kristus, ønsker jeg å lese de få første versene, de syv 
første versene, 1. til 7. Og lytt nøye nå, og be for meg.  
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 ved 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 sjuende 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.  
65. Og min tekst, om jeg skulle kalle det det, i kveld, er dette: Er Dette Tegnet 
På Enden? 
 

Legg merke til at han leser Åpenbaringen 10:1-7, som han bruker for sin tekst. 
Og deretter sier han at teksten hans er: Er Dette Tegnet På Enden?  Han gjør 
både Åpenbaringen 10:1-7 og Er Dette Tegnet På Enden? til sin tekst. 
 

Så de siste fire ukene har vi hatt en slags miniserie som jeg kalte: Endetidens 
Tegn og Hendelser, og Avslutningen på alle ting. Og i den ble vi vist at før 
Denne Mektige Engelen (Mektige Budbæreren) kunne forkynne at tid skal ikke 
være mer, da må alle ting få sin ende, slik at det ikke vil komme noen flere 
begivenheter som sår tvil om at tiden har gått ut. Fordi, så lenge det fremdeles 
finnes endetidstegn og hendelser som skal finne sted, da kan Han ikke si at tid 
skal ikke være mer, eller at tiden har gått ut. Fordi, så lenge det fortsatt er 
hendelser som skal finne sted, da må det være tid der for dem å finne sted. Du 
kan ikke la hendelse skje, hvis det ikke er mer tid igjen til det. Og så begynte vi 
denne miniserien med studiet av Åpenbaringen 10:1-7. For, som sagt, det er 
det som startet endetidens tegn. 
 

Denne formiddagen skal vi gå til broder Branhams tale Avdekking av Gud, og 
ta vår tanke fra avsnitt 157, og deretter ta den til Skriften, slik at vi kan se hva 
broder Branham forteller oss ut fra Skriften. Og husk, vi har sett at troen tar slutt, 
kjærligheten tar slutt, og en hel rekke med ting tar slutt, inntil livet selv vil ta slutt. 
 

La oss, når det er sagt, lese fra avsnitt 64-0614M Avdekking av Gud 157. De 
dør åndelig nå. Dette er et åndelig forheng. Skjønner? Det andre var et naturlig 
forheng. Dette er et åndelig forheng. Skjønner? De fortsetter å gå videre rett inn 
bak der, du kan si det til dem. “Åh, jeg vet! Jeg vet det, meg jeg …” Sa: “Kom 
igjen, det er helt i orden, det bare taler …” Husker dere at den siste plagen i 
Egypt var død, før utgangen. Den siste plagen på jorden er åndelig død, 
før utgangen. Deretter vil de bli kremert og gjort til støv, og de rettferdige vil 
gå ut på deres aske. Men den siste tingen er åndelig død, det å forkaste Ordet. 
 

Så denne formiddagen skal vi se på denne endetidens Åndelige Død, som er et 
resultat av forbannelsen i 5. Mosebok 28 dere unnlater å lytte til Herren 
deres Guds røst. Men akkurat som det er forbannelse, så er det også en 



velsignelse til dem som hører på Herrens deres Guds røst. Og den 
velsignelsen er blitt stadfestet gjennom Kristi nærvær, Han som kom ned for å 
redde de rettferdige fra å omkomme sammen med de onde. 
 

La oss nå slå opp i Romerbrevet 8:1 Så er det altså nå ingen fordømmelse for 
dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden. 
 

Når vi undersøker dette verset, finner vi ut at dette ordet fordømmelse, som 
Paulus bruker her, er et gresk ord, katakrima, uttalt: kat-ak'-ree-mah. Og det 
betyr: En Fordømmende straff, som en følge av en domfellelse. Vi finner at 
det kommer fra et rotord som bokstavelig talt betyr: En fordømmelse, eller å 
avsi en dom mot noen, og å dømme verdig til en straff. Med andre ord: Å 
fordømme. Og dermed: Domfellelse.  

 

Og Webster definerer Domfellelse som: Det å felle en dom. Som er Å avsi en 
dom over. 
 

Derfor, apostelen Paulus forteller oss i dette skriftstedet at de som er i Kristus 
Jesus, ikke skal komme til dommen. Romerne 8:1 Så er det altså nå ingen 
fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, 
men etter Ånden 

 

Vi forstår videre fra apostelen Johannes I 1. Johannes 1:7 Men hvis vi vandrer i 
lyset, slik Han Selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, 
Hans Sønns blod renser oss fra all synd. 
 

Så nøkkelen til å høre på Herrens vår Guds Røst, er at vi blir funnet å vandre i 
Hans Lys. Ikke slumrer. Og ikke gå bort fra Lyset, slik som de tåpelige 
jomfruene gjorde i Matteus 25, selv om de trodde at de, ved å gå bort, og gå til 
dem som selger, da ville de faktisk ha lys. Men de kom aldri til lyset. Les 
lignelsen. De fikk aldri tent opp et lys på lampene sine. Og de gikk ut i gråt og 
jamring og tenners gnissel, som er Trengselen.  

 

Videre finner vi at Jesus selv lovet de utvalgte at vi ikke ville gå gjennom denne 
dommen, slik vi ser i Johannes 5:24 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som 
hører (gresk ord: akouo , betyr å forstå), Den som forstår Mitt ord og tror 
Ham som har sendt Meg, han har (gir ekko av) evig liv og skal ikke komme 
til dom, (fordømmelse og dom) men er gått over fra døden til livet 
 

Og det å tro på ham, broder Branham sa i denne talen Avdekking av Guden, 
at vi må være i Ham og tro. Derfor, hvis vi er blitt lovet en utfrielse fra dommen, 
ved å vandre i lyset, da er dette å vandre i lyset, av største betydning for oss 
som et Folk, 
 



Amplified versjonen oversetter Jesu ord på denne måten: Johannes 5:24 Den 
personen som har sine ører åpne for Mine ord, og som lytter til Mitt 
Budskap, og som tror, stoler på, klynger seg til og er avhengig av Ham 
som har sendt Meg, har (besitter nå) Evig Liv. Og han kommer ikke til dom, 
pådrar seg ikke straffedom; vil ikke komme under domfellelse, men har allerede 
gått over fra døden til livet. 
 

Broder Branham sa i talen Enhet 62-0211 24. Jesus sa, på vei til Lasarus sin 
grav: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror i Meg, selv om han er død, 
skal han likevel leve. Og den som lever og tror i Meg, skal aldri dø. Tro i Meg, 
ikke på Meg, men i Meg. Å være i Ham, og tro! Hvis dere blir i Meg og Mine 
Ord i dere. I Ham, og tro! Åh du! Jeg håper Den Hellige Ånd får det rett ned til 
deg. Nå, dere er den lille flokken, det er grunnen til at jeg gjennom denne uken, 
ved å være i bønn til Gud, valgte denne teksten for å vise dere hvor vi står. Å 
tro i Ham. Du kan ikke tro i Ham før du kommer inn i Ham, eller Han kommer 
inn i deg, da tror du i Ham, da har du Evig Liv. Du tror på Ham frem til du 
mottar Evig Liv, og Evig Liv er Guds Liv inni deg, da tror du i Ham. 
25 Dere i Meg, Jeg i dere. At de kan være ett, Far, på samme måte som Du 
og Jeg er ett.” Gud i Kristus, Kristus i Menigheten. Skjønner? Akkurat slik 
som vi er ett, slik skal de være ett." Så hvordan kan dere være ett? “Hvis 
dere blir i Meg, er Mine Ord i dere.” Ser dere, hold dere der! Mine Ord i dere, da 
be om hva dere vil. For det er ikke lenger dere. Det er Ordet som er i dere, 
og Ordet er Gud.  
 

Derfor, du må virkelig lytte til Hans Røst. Og i 5. Mosebok 28:1, dette ordet for 
å høre, er shawmah, og det betyr bokstavelig: "Å høre betenksomt, for å 
forstå og adlyde". Derfor ble også disse ordene brukt: Å høre grundig. Det var 
fordi det samme ordet, shamah, ble brukt to ganger. Så når du hører 
betenksomt, for å forstå og adlyde, da blir du velsignet, og den siste plagen har 
ikke makt over deg. Derfor, hvis den siste dommen, eller den siste plagen er 
åndelig død, til disse som ikke har lyttet betenksomt, og har forstått det Han sa, 
og derfor ikke adlyder, det er derfor at de dør åndelig, rett der. Men Han som ga 
dette løftet, er her for å stadfeste det. Og det faktum at Han kom ned med et 
Rop, som er et Budskap, er for at Han ønsket at vi skulle lytte betenksomt, for å 
forstå og deretter adlyde. 
 

Akkurat slik som broder Branham forkynte dette i talen: Høre, gjenkjenne og 
deretter handle etter Guds Ord, som han forkynte to ganger. For hvis du ikke 
hører betenksomt, vil du ikke gjenkjenne det. Og da vil du ikke handle etter det 
som Han forteller deg. Så det var egentlig ingen unnskyldning for den tåpelige 
jomfruen, fordi ordet gikk ut: Kom ut for å møte Ham. Og det spiller ingen rolle 
om du kan se Ham eller ikke. Hvis du har tatt hensyn til Ropet, da vil du vite at 
Han er det manifesterte Ordet i sin tid. 
 



Amplified versjonen av Johannes 5:24 Den personen som har sine ører 
åpne for Mine ord, og som lytter til Mitt Budskap, og som tror, stoler på, 
klynger seg til og er avhengig av Ham som har sendt Meg, har (besitter nå) 
Evig Liv. Og han kommer ikke til dom, pådrar seg ikke straffedom; vil ikke 
komme under domfellelse, men har allerede gått over fra døden til livet. 
 

Så la oss bryte ned enda mer disse tankene om Kristus, ved å undersøke 
attributtene til disse som ikke vil gå gjennom dommen. Disse attributtene blir 
uttrykt som: {å tro, å stole på, å klynge seg til og være avhengig av Gud.} 
Å tro, det betyr: Å holde noe for å være som sant, og å ha tillit til.  

Å stole på, det betyr: Å ha tro og tillit i en ærlighet, integritet, pålitelighet og 
rettferdighet.  

Å klynge seg til, det betyr: Å tillitsfullt holde fast til, og omfavne. 
Å være avhengig av, det betyr: Å trygt være avhengig av en, for støtte eller 
hjelp ...  

 

Derfor sier Jesus: Den personen som har sine ører åpne for Mine ord, og 
som lytter til Mitt Budskap, og som tror, stoler på, klynger seg til og er 
avhengig av Ham som har sendt Meg, har (besitter nå, og gir et ekko av sitt liv 
av) Evig Liv. Og han kommer ikke til dom, pådrar seg ikke straffedom; vil ikke 
komme under domfellelse, men har allerede gått over fra døden til livet. 
 

Det er grunnen til at Guds nærvær er så viktig for oss i denne tiden. Han er her 
for å utfri dem som har har trodd, har stolt på og er blitt avhengig av Hans 
Ord. Husk at vi er blitt lovet at når vi blir tatt bort herfra, da vil trengselen sette i 
gang. Denne trengselstiden er omtalt I Daniels bok som "en tid med 
problemer." 
 

La oss bare lese det. Daniel 12:1 På den tid skal Mikael stå fram, den store 
fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal komme en trengselstid (tsarah 
{tsaw-raw '} vanskeligheter, elendighet, problemer) som det ikke har vært fra 
den dag noe folkeslag ble til og til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt 
folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken. 
 

Og vi ser det samme som Jesus talte om I Lukas 21:25 Det skal være tegn i 
solen, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene gripes av angst og 
rådvillhet, når havet og bølgene bruser. 
26 Mennesker får hjertesvikt av frykt og gru for alt det som skal komme 
over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. 
27 Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor herlighet. 
28 Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres 
forløsning (apolutrosis {ap-ol-oo'-tro-sis} som betyr forløsning eller utfrielse) 
nærmer seg. 
 



Så vi ser at både Det Nye Testamente og Det Gamle Testamentet er et 
vitnesbyrd fra Gud selv, om at i løpet av denne tiden av trengsel, eller nød, 
dette presset på nasjonene, da vil Han utfri oss, eller frelse oss fra det som 
kommer over jorden. Og med dette i bakhodet vil jeg gå inn i denne endetidens 
utfrielse, som Gud personlig utfører for oss i denne endetiden.  

 

For mange år siden talte broder Vayle om elleve grunner til Kristi personlige 
nærvær, da han hjalp oss til å forstå Kristi Parousia eller Nærvær, i denne tiden, 
og hvorfor Han Personlig har kommet ned.  

 

1) Han er her for å gjøre rede et forberedt folk .  

2) Han er her for å samle sammen Sine utvalgte og kreve Sin arv  

3) Han er her for å redde de rettferdige fra å gå til grunne .  

4) Han er her for å redde de utvalgte fra bedrag .  

5) Han er her for å forsegle de kloke jomfruene 

6) Han er her for å skille agnet fra hveten .  

7) Han er her for å oppreise de døde. 
8) Han er her for å forvandle de levende. 
9) Han er her for å sette oss i en bortrykkelse. 
10) Han er her for å herliggjøre Sine hellige  

11) Han er her for å dømme de Levende og de døde. (Undersøkende dom) 
En dommer!  

 

Nå, denne formiddagen vil jeg gå gjennom denne tredje årsaken til Kristi 
nærvær. For når vi nærmer oss denne "D" -dagen, vil vi være nødt til å være 
mer bevisst på Hans Nærvær enn noen gang før. Jeg kaller det "D" -dagen fordi 
den har en todelt betydning. "D" for Damnation (fordømmelse) for de som 
avviser Guds Rop, og "D" for Deliverance (utfrielse)for de som tror og har gått 
inn i Guds Rop. 
 

Så "D" -dagen i vår tid står for enten Deliverance (utfrielse) eller Damnation 
(fordømmelse), avhengig av om du hørte på en grundig måte, og handlet etter 
det som du hørte, etter Guds Røst til deg i denne tiden. Og alt sammen 
avhenger av ditt valg. Vi er utvalgt til herlighet. Og det er en utvelgelse til Guds 
Doxa, som er hans meninger, verdier og bedømmelser, eller vi er utvalgt til 
domfellelse, som er fordømmelse. Du kan ikke ha det begge veier. Og Gud har 
valgt allerede før verdens grunnleggelse, hvilken av disse som vi vil være i. 
 

Derfor, han er her for å gjøre rede et forberedt folk, og for å redde de 
rettferdige fra å gå til grunne.  

 

Broder Branham sa i talen 57 57-0901M Hebreerne kapittel 3, 4. Amerika 
ønsker ikke Evangeliet (Dere vet det.); Vi kan like godt innrømme det. Dette 
angelsaksiske folk er ferdig; det er det hele. Det er ikke noe mer 



Evangelium som Amerika vil motta. Åh, du har noen få utbredelser nå og da; 
men når det gjelder Evangeliet, det er over. Og du kan ikke engang forkynne 
for dem, kan ikke tale til dem. De vil ikke tro noen ting. Skjønner? De har 
bare sine egne praktiske ideer, og de er ubevegelige, og det neste som 
gjenstår for denne nasjonen, er dom. Hun kommer til å ha det også. Det 
kan være gjennom depresjon; det kan være gjennom atombomber; det kan 
være gjennom en stor pest, en sykdom eller noe; men hun er klar for det. 
Det kommer! Tusener ganger tusener vil bli drept. 
 

Vel, tusen ganger tusen er en million. Og siden han sa dette i flertall, da vil det 
være millioner som vil bli drept i disse dommene. Og spesielt åndelig død. 
 

Broder Branham sa i talen 61-0319 Jesabel Religion 100. Når Gud sender ut et 
Budskap og forteller det til folket, og de ikke tar imot Det, da tar Han Sin tjener 
tilbake og sender Sine plager: hungersnød, død (åndelig talt, fysisk også). 
Forvent en depresjon, broder. Du tror du har sett noe, bare vent en stund. Du 
har ikke sett noe. Dere tror dere lengter inderlig etter en god, åndelig vekkelse, 
vent en liten stund. Bare vent, de vil lengte og rope etter å høre Guds Ord. 
Bibelen sier så! Det vil bli en hungersnød i de siste dager, sier profeten, og 
ikke etter brød og vann alene, men etter å høre det sanne Guds Ord. Men 
den røsten vil være stilnet, i ødemarken et sted, skjult bort. 
101 Han befalte ravnene, Hans tjenere. Velsignet være disse fuglene, Hans 
tjenere, som holdt Elias’ røst levende under hans isolasjonstid fra 
menigheten. 
 

Vel, jeg spør dere: Hva er en ravn? Hvorfor måtte det være ravner som holdt 
røsten til Elias i live? Fordi en ravn er spesiell fugl som kan gi et ekko av alt det 
som blir sagt til ham. Han er i stand til å gi et ekko av det som mennesker sier. 
Og han kan til og med gi deg en nøyaktig bøyning av disse ordene. 
 

Jeg husker at jeg, for flere måneder siden, jeg spilte en video av en ravn som 
kunne si nøyaktig hva som ble sagt til ham. Og han kunne til og med gjøre det 
ved å bruke andre ord. Han har sitt eget minne, og han kan ta det som blir sagt, 
og deretter bruke andre ord for å uttrykke den samme tanken som originalen. En 
kvinne sa: «Hallo.» Og ravnen sa: «Hallo». Og så, fordi hun fortsatte med å si 
det, da forandret han på det, og sa til henne: «Hei.» Og det er det samme. 
 

Jeg så en annen video av denne ravnen, og han bruker faktisk hele dagen på å 
repetere på sine ord. Ja, bedre enn skolebarna våre. Og han endrer til og med 
på bøyningen, for å gå fra et utropstegn til et spørsmålstegn. Praktisere, 
praktisere, praktisere. Klikk på denne linken, slik at du selv kan se det. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rk0jyySGMck&t=409s
https://www.youtube.com/watch?v=Rk0jyySGMck&t=409s


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, den dag 
jeg gjør mitt verk. 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. 
 

Broder Branham sa i talen 55-0606 Vannet Som Adskiller 12. Nå vil jeg at dere 
legger merke til dette. De dro opp som en oppblandet folkemengde. Og det 
skapte problemer blant dem da de kom opp dit. Men Gud, i sin suverene 
barmhjertighet, Han ønsket ikke at noen skulle gå fortapt, men at alle kan 
komme frem til en omvendelse. Så Han gjør alltid en forberedelse for en 
rømningsvei, for de som ønsker å komme inn gjennom rømningsveien. 
Han gjorde det i tiden før syndfloden. Han gjorde det i de dager da Han kalte ut 
Moses, kalte ut Israel. Han gjorde det i Herren Jesu dager, og Han gjør det 
fremdeles i nå dag, rett før dommene skal slå inn over verden. Gud kaller 
ut et folk, disse som er villige til å gå og ta Guds forberedelser, hvordan de 
skal unnslippe vrede som kommer over jorden. Og jeg stoler på at ingen 
som er i det Guddommelige nærværet i kveld, eller vil være det, noen gang 
vil måtte bli værende her og lide under Guds store vrede som snart 
kommer på jorden. Det finnes ingen måte i det hele tatt å slippe unna det. 
 

La oss nå gå til Ordet i kveld, når vi tar for oss denne tanken om at Hans 
Nærvær er her for å redde oss fra å gå til grunne. 
 

2 Tessalonikerbrev 1:1 Paulus, Silvanus og Timoteus, til tessalonikernes 
menighet i Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. 
2 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesu Kristi Far. 
3 Vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, Han som er verdig vår takk, fordi 
deres tro vokser kraftig, og kjærligheten hos hver enkelt av dere blir rikere, flyter 
over til de andre. 
4 Derfor roser vi oss av dere i Guds menigheter, over deres tålmodighet og tro i 
alle deres forfølgelser og trengsler, som dere holder ut i. 
5 Dette er et bevis på Guds rettferdige dom, at dere kan bli funnet verdige 
til Guds kongerike, som dere også lider for,  
6 så sant det er rettferdig at Gud gjengjelder dem som plager dere med 
trengsel,  
7 og at Han, til dere som er plaget, gir hvile sammen med oss, i Herren Jesu 
åpenbaring fra himmelen sammen med Sine mektige engler, 
8 med flammende ild, gir Han straff over dem som ikke kjenner Gud, (det er 
disse som ikke hørte på en grundig måte, og ikke forsto) og over dem som ikke 
var lydig mot vår Herre Jesu Kristi evangelium. 



9 De skal bli straffet med undergang, evig borte fra Herrens nærvær, og 
borte fra Hans krafts herlighet, (doxa) 
10 når Han kommer for å bli herliggjort (en-doxa-Zoe, Guds doxa i din Zoe ) i 
Sine hellige, og bli hyllet i alle dem som tror, fordi vårt vitnesbyrd til dere ble 
trodd, der i tiden som har vært. 
11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud vil akte dere verdige til 
dette kallet, og at Han vil fylle dere med all velvilje til godhet og troens 
gjerning, i kraftgjerninger,   
12 for at vår Herre Jesu Kristi navn må bli herliggjort (en-doxa-Zoe) i dere, og 
dere i Ham, etter nåden fra Gud, både vår og Herren Jesu Kristi Gud. 
 

2Tes 2:1 Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi nærvær, brødre, og vår samling 
med Ham, ber vi dere  
2 om ikke så raskt å bli drevet fra vettet eller bli skremt, verken ved noen ånd 
eller ved noe ord eller ved brev, som om det kom fra oss, at Kristi Dag allerede 
er kommet. (Har dere lagt merke til at det er folk rett her i dette Budskapet som 
lærer at Det Andre Komme allerede har funnet sted, og at vi nå befinner oss 
Tusenårsriket? Jeg tenker at dette må være en sinnslidelse i endetiden, noen 
djevelske læresetninger ved avslutningen.) 
3 La ingen forføre dere på noen måte. For den kommer ikke uten at frafallet 
først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart, fortapelsens sønn.  
4 Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som Gud har erklært å 
være hellig, slik at han, som Gud, setter seg i Guds tempel, og viser fram 
seg selv, at han er Gud. 
 

Ja, dette blir undervist i menigheter som hevder å tro Budskapet. Og jeg kunne 
nevne navn, men jeg vil ikke, for det er så mange av dem som forkynner dette 
tullet der ute. Det er derfor jeg knapt kan anklage broder Joseph for å være så 
imot det som disse såkalte forkynnerne i den femfoldige tjenesten lærer. Men 
apostelen Paulus advarte oss om at glupske ulver ville komme inn og spre 
hjorden. 
 

5 Husker dere ikke at da jeg ennå var hos dere, fortalte jeg dere disse tingene? 
6 Og nå vet dere at det er Han som holder igjen, for at han kan bli åpenbart i sin 
egen tid. 
7 For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare 
det at Han som nå holder igjen, er blitt tatt ut. 
(Og broder Branham fortalte oss at det er Den Hellige Ånd som holder dette 
tilbake, frem til Han går ut fra menneskeheten, og Han tar bruden med seg.)  

 

8 Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med Sin 
munns ånde og tilintetgjøre ved tilsynekomsten av Sitt nærvær.   
9 Dette er Satans nærvær, under Satans virksomhet, ved hjelp av all kraft, tegn 
og løgnens mirakler,  



10 og med all urettferdighetens forførelse i dem som går fortapt, fordi de ikke tok 
imot kjærligheten til sannheten, så de kunne bli frelst. 
11 Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro 
løgnen,   
12 for at alle de som ikke trodde Sannheten, men hadde akseptert 
urettferdigheten, skal bli dømt. 
13 Men vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, dere som er elsket av 
Herren, fordi Gud fra begynnelsen utvalgte dere til frelse i Åndens 
helliggjørelse og tro på sannheten. 
 

Og vi leser hvor Peter taler om endetidens Åpenbaring som bringer frelse. 
1.Peter 1:5 dere som i Guds kraft blir bevoktet gjennom troen, til den frelse 
som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. 
9 og mottar troens endemål (åpenbaring) for dere, sjelenes frelse. 
10 Om denne frelsen har profetene grundig undersøkt og gransket, de som 
profeterte om den nåde som skulle komme til dere, 
 

Her hoppet jeg over vers 7, som sier at vi skal motta noe fra Gud, som følge av 
prøvelsene av vår tro (vår Åpenbaring). Disse prøvelsene skal produsere noe i 
oss. Så la meg lese det for dere nå. 
 

7 for at den prøvede ekthet i deres tro - som er mye mer dyrebar enn gull som 
forgår, selv om det lutres ved ild - må bli funnet til lov, pris og ære ved Jesu 
Kristi åpenbarelse (Avdekking). 
 

2 Peter 2:12 Men disse menneskene ligner ufornuftige villdyr som er naturlig 
født til å fanges og bli utslettet. De taler ondt om de ting de ikke forstår, og de 
skal gå fullstendig til grunne i sin egen fordervelse,  
(Som broder Branham sa, at de må være i ånden av ødeleggelse, for at Gud 
skal sende ødeleggelse. Hvorfor det? Fordi de bringer sin egen ødeleggelse 
over seg selv.)  
13 de får urettferdighetens lønn. De regner det som en glede å bruke dagen til 
et utsvevende liv. De er som skamflekker og styggedommer, og de fråtser i sine 
egne forførelser mens de fester sammen med dere. 
 

2.Peter 3:9 Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det for senhet. Men 
Han er tålmodig med oss, siden Han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle 
skal komme til omvendelse. 
 

1.Tessalonikerbrev 5:9 For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å eie frelse 
gjennom vår Herre Jesus Kristus, 
 

Titus 2:11 For Guds frelsende nåde er blitt vist frem, foran alle mennesker, i 
herlighet, 



 

Hebreerne 2:1 Derfor må vi gi desto større akt på det vi har hørt, så vi ikke 
driver forbi. 
2 For om det ord som var talt ved engler, stod fast, og enhver overtredelse og 
ulydighet fikk en rettferdig gjengjeldelse,  
3 hvordan skal da vi slippe unna om vi ikke har brydd oss om en så stor 
frelse? I begynnelsen ble den først forkynt av Herren, og den ble stadfestet til 
oss av dem som hadde hørt Ham.  
4 Gud vitnet også med både ved tegn og under, ved forskjellige kraftige 
gjerninger og utdeling av Den Hellige Ånd, etter Sin egen vilje. 
 

Hebreerbrevet 9:28 slik ble Kristus ofret én gang for å bære de manges synder. 
Han skal bli sett for andre gang, uten synd, av dem som lengter etter Ham, til 
frelse. 
 

Nå, hvordan utfrir Han oss? 

 

Han er her for å sette oss i en bortrykkelse. 1.Tessalonikerbrev 4:15 For dette 
sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens 
nærvær, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er innsovnet. 
16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds 
basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først.   
17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket samtidig opp i skyer sammen 
med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren. 
18 Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord. 
 

Så hva redder deg? En Bortrykkelse. Og hva er det? Det begynner med Kristi 
Parousia som kommer på scenen, og et Rop som går ut, og det er et Budskap. 
Så hva om du ikke hører på den Røsten? Da mister du det. Det forventes at vi 
lytter grundig. Og det betyr: Å forstå hva Han sier, og deretter handle etter det 
som Han sa, som betyr å adlyde Herrens røst. Gå inn i Ropet, som betyr at det 
tar over ditt liv. Og du er fullstendig underlagt Guds Ord. Og hvis du ikke lytter 
på en grundig måte, og du ikke forstår, og derfor ikke handler etter det, og 
adlyder det Han sa? Da gjenstår bare én ting, og det er dom. Barmhjertighet er 
Budskapet. Og dom kommer til dem som lukker igjen ørene for det, til dem som 
ikke tar hensyn til hva han advarte oss om. 
 

Akkurat slik som folk, de haster av gårde for å få en sprøyte. Gud advarte oss 
om at det ville komme en bakteriologisk krigføring. Jeg har forkynt om dette 
siden 1997. Og fremdeles har vi mennesker som hevder å tro Guds profet, og 
likevel tror de at regjeringen vil frelse dem, når Kristus er her for å redde oss fra 
å gå til grunne. 
 



Fra talen 53-0327 Israel ved Rødehavet 57. Vi kommer nå ned til den siste 
plagen, den siste tingen. Gud sa: "Jeg er nå lei av dårskapen. Jeg kommer til å 
gi ut den siste plagen." Nå, jeg vil at dere skal legge merke til dette, den siste 
plagen var død. 
58 Vi har hatt jordskjelv. Vi har hatt kriger og rykter om kriger. Vi har hatt 
tidevannsbølger, som Jesus sa ville skje, havet som bruser, menneskers hjerter 
svikter, mer hjerteproblemer (den mest utbredte sykdommen), frykt, en tid med 
forvirring, elendighet mellom nasjonene, hesteløse vogner på de brede veiene, 
alle disse tingene er oppfylt. Men den siste plagen er døden. Ikke en fysisk, 
men en åndelig død. 
59 Død, åndelig, i kirken. Dere legger merke til at det skjer iblant sønnene, 
åndelig død. Kirken har fått flere medlemmer enn den noen gang har hatt. Den 
trives bedre enn den noen gang har gjort. Og likevel er den, åndelig sett, den 
svakeste som noen gang har vært. Det er sant. Det er akkurat som i Egypt.  
 

53-0328 Israel ved Kades Barnea 56. Legg merke til dette. Da sendte Gud, 
etter å ha befestet Moses, gjort ham rede. Tegnene var sendt ut, og da var det 
siste tegnet, (vi tok det i går kveld) død. Og vi fant ut at det er en åndelig 
død i kirken, den siste plagen nå, kirken tørker ut, blåser bort. Det er riktig. 
Vi lever i en fryktelig tid. Hvordan kirken, veteranene, de som virkelig pleide å 
seire, de må gi tapt. Det er en tid for død. De lar blodet bli fjernet fra døren. 
Når jeg ser blodet, vil jeg passere forbi dere.  
 

53-0613 Guds Tilveiebrakte Vei 16. Moses tok Guds tilveiebrakte vei da de var 
der nede i Egypt. Hvordan skulle de kommer seg ut? Gud forherdet Faraos 
hjerte. Men han sa: "Nå, jeg skal lage en vei til å unnslippe, fordi jeg 
kommer til å sende død over landet." 
Snakk om, hør nå. Her er noe slående. Se nå, plage etter plage etter plage. 
Men den siste plagen som falt, var død, rett før utfrielsen. 
Legg merke til det. Hvor slående det er i dag. Jesus sa at det ville komme 
farefulle tider, menneskers hjerter ville svikte, han sa at de ville være 
elendighet mellom nasjonene, havet brøler, flodbølger som det aldri før har 
vært hørt om, som fosser frem ute i havet. Hvordan det også ville komme til å 
skje tegn. Akkurat som det var i Noahs dager, det ville skje igjen. Hvor 
forunderlig. 
Men husk, den siste plagen som falt, var død. Og det siste tingen, Gud har 
gitt oss advarsel etter advarsel, advarsel etter advarsel. Den siste tingen 
som kommer, er død, åndelig død. Kirkene dør åndelig. Det stemmer, min 
venn.  
 

59-0812 Å Skjelne Herrens Legeme 68. Den siste plagen som rammet Egypt, 
var død. Den siste plagen som rammer kirken, er åndelig død. Det vi trenger 
i dag, er en åndelig oppvåkning, en åndelig oppvåkning, til å skjelne.  
 



Og de som er våkne, de har gave til å skjelne. Og de kan skille rettferdighet fra 
ondskap. De vet at Satans Eden er her, og at han har kontroll over alle 
regjeringer. Og likevel tar de ordet fra regjeringen fremfor å ta advarselen til en 
stadfestet profet, han som fortalte oss at denne bakteriologiske krigføring ville 
finne sted. Og Gud er fremdeles her med legedom under sine vinger, Det Nye 
og Det Gamle Testamentet. Men de vil heller ta regjeringens propaganda enn 
Guds Ord. En åndelig død. 
 

60-0612 Tal Til Denne Klippen 22. Legg merke til det. Og da den siste og store 
natten kom, sa Gud: "Dette er Min siste plage mot Egypt. Men før jeg kan slå 
til med denne plagen, må jeg bringe mine barn under en beskyttelse." 
Og det var et offerlam der som ble drept. Og blodet ble satt på stolpen og over 
karmen på døren. Og forsamlingen kom inn under blodet. Husk at dette var 
den siste plagen som rammet Egypt. Og den siste plagen som rammer 
kirken i dag, er den samme som da: en åndelig død. Fordi, slik som Gud 
ledet dem bokstavelig, slik leder Han oss åndelig. Og det siste slaget mot 
fienden, er at døden rammer dem. Og alle de som er borte fra å være under 
blodet, blir fjernet fra fellesskapet av Den Hellige Ånd. 
 

Ikabod, bortveket er Herrens Ånd. 
 

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.  
 

63-0318 Det Første Segl 65. Og deretter tar Gud Sin budbærer, sammen med 
de Utvalgte for den tidsalderen, og legger dem bort, i søvn. Og så slipper Han 
en plage over de som forkastet Det; en midlertidig dom. 
66 Og så etter at det er over, da fortsetter de videre. Og de denominerer seg, 
og innfører denominasjoner, og begynner med den mannens verk, som fra 
Wesley og resten av dem. Og så blir alt et sammensurium igjen. 
67 Og så kommer et nytt mysterium frem. Hva skjedde så? En ny budbærer 
ankommer jorden, for en menighetstid. Skjønner? Så, når han ankommer, lyder 
trompeten. Han erklærer krig. Skjønner? Og hva skjer deretter? Til slutt, så, blir 
han rykket bort. Og så når han blir lagt bort, faller en plage, ødelegger dem. 
Åndelig død rammer menigheten, og hun er fortapt, den gruppen. Deretter 
går Han videre til et nytt et. Åh, det er en mektig plan! 
68 Inntil, det kommer til den siste engelen. Nå, han har ikke noe bestemt 
mysterium. Men han samler opp alt som er gått tapt i de andre tidsalderne, alle 
Sannhetene som ikke var fullstendig åpenbart ennå, ser dere, ettersom 
åpenbaringen kommer, så åpenbarer han de tingene i sin tid. Hvis dere ønsker 



å lese det, der er det. Åpenbaringen 10, 1 til 4, der vil dere få tak i det. Ja vel. 
Skjønner? 
 

63-0321 Det Fjerde Segl 245. Slik Han ga Egypt, Han ga Egypt tid til å 
omvende seg. Og hva var den siste plagen? Det var død. 
246 Det var den siste plagen som nådde pinsemenigheten, det er åndelig 
død. Hun er død. Det er i Herrens Navn. Hun er åndelig død. Han ga henne tid 
til å omvende seg, og hun forkastet Det. Nå er hun død. Hun vil aldri reise seg 
igjen.  
 

61-1112 Et Ekte Tegn Som Blir Oversett 59. Noen år senere kommer det 
enda et tegn. Det var Moses, en profet. Det var Guds tegn til Israel. De hadde 
vært fire hundre år i trelldom. Og Gud forberedte et tegn for dem, rett før 
utfrielsen. Og han var et tegn på utfrielse til Israel, og et tegn på dom for Egypt. 
60 Noah var et tegn på utfrielse til sitt folk, og et tegn på dom for den fortapte 
verden, de vantro. Det samme vannet som kvalte verden og druknet verden, var 
det samme vannet som reddet Noah. Den eneste tingen som kunne redde ham, 
var dommen. 
Den eneste tingen som vil redde Menigheten i dag, er dommen, Gud som 
setter i verk dommen. Men Noah forkynte det samme. Han ble et tegn.  
 

61-1112 Et Sant Tegn Som Blir Oversett 99. Elias var et tegn på sin tid, 
profeten Elias. Han var et tegn på Guds Ord, dom til Egypt og befrielse til Israel, 
hvis de ville tro ham.  
 

62-0407 Tegn På Hans Komme 79. Men Gud hadde sendt dem en profet for et 
tegn, og han gjorde tegnet. Og de ignorerte tegnet, og de gikk inn til dom.  
 

62-0624 Et Supertegn 53, Gud gjorde alltid profeter til Sitt tegn. (Jeg ønsker at 
du nå vil skru på lyttingen din, for jeg har ikke mer enn omtrent fem minutter 
igjen.) Legg merke til det. Gud viser sine tegn, og hver gang en profet kommer 
på scenen, da er det alltid et tegn. vanligvis er det et tegn på en møtende dom, 
når Gud reiser opp en profet.  
 

Salme 37:39 De rettferdiges frelse er fra Herren, Han er deres sterke vern i 
nødens tid. 
 

Salme 41:2 Salig er den som akter på den hjelpeløse! På den onde dag skal 
Herren fri ham ut. 
 

Salme 50:14 Gi Gud takk som offer, og gi Den Høyeste det du har lovt,  
15 og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. 
 



64-0719 Basunfesten 183. Bruden vil ikke gå gjennom den tiden. Bibelen 
sier ikke det. Kirken vil, men ikke Bruden. Kan dere ikke se det? Forkynnere, 
kan dere ikke se det, brødre? 
184 Du sier: "Kirken må gå gjennom forfølgelsen for å bli gjort fullkommen i 
Det." "Jesu Kristi blod gjør Bruden fullkommen." 
185 En mann som velger seg en kone, han sender henne ikke gjennom en 
masse med straffedommer. Han har allerede funnet behag i henne; hun har 
funnet behag i Ham. Han gir henne løfter. Og hvis det skjer noen ting, da vil Han 
holde henne borte fra alle steder, og svinge henne unna. Hans nåde er så stor 
over dem. 
186 Og slik vil den være over Bruden, og slik vil den være på Bruden.  
 

64-0404 Jehova Jireh 141. Det er Sannheten. Ikke Menigheten, Bruden. 
Kirken går gjennom Trengselsperioden, men ikke Bruden. Nei, så men. 
Hun er gjenløst. Hun har ingenting hun trenger å bli renset for. Hun er allerede 
ren. Den Hellige Ånd har kommet inn i Henne og renset Henne, og tatt bort 
all verdens skitt og motbydelighet, og Hun tror det Ordet og blir en del av 
Det. Det er riktig. Uten Den Hellige Ånd, hjelper ingenting. Det er Bruden som 
kommer ut av menigheten. Og der, hun som blir kalt, levningen av kvinnens ætt, 
blir etterlatt for å gå gjennom Trengselsperioden.  
 

64-0126 Hva Skal Vi Gjøre Med Jesus 75. Alle som er skrevet inn i Boken, 
vil unnslippe det. Nå, vi finner ut at den lille flokken er rede for denne 
Dynamikken til å flytte Den, opp inn i himlene, for å slippe unna hele denne 
trengselen. 
76 Noen sa her om dagen, da jeg talte, sa: "Broder Branham, tror du ikke at 
kirken vil gå gjennom trengselen?" 
77 Jeg sa: "Jeg tror at kirken vil, men ikke Bruden." Kirken vil gå gjennom 
trengselen, ja visst, men Bruden er fri fra den. Hun kommer til å gå i 
Bortrykkelsen. I et øyeblikk skal hun bli tatt opp for å møte sin Herre i luften, for 
et Bryllupsmåltid. Hun har ingenting med å gå gjennom noen trengsel. 
Hennes Herre har betalt prisen for henne. Vi er så takknemlige for det. Ja 
visst.  
 

63-1128E Tegnet 97. Noen som diskuterte det med meg for ikke lenge siden, 
sa: "Kirken må gå gjennom det, for en renselse." Jeg sa: "Det er sant, fordi 
hun avviste blodet." 
98 Men skal trengselsperioden rammer Bruden, Hans Egen Hustru, i 
trengselen? Nei da! Jesu Kristi Blod har renset oss fra all synd, og det vil 
ikke være noen flere renselser. Og Jesu Kristi Blod, og det Tegnet, som en 
identifikasjon på at det er blitt renset. Amen. Det er Brudens Tegn, hun bærer 
ringen.  
 



63-0714E Ydmyk Deg 47. Tvers over nasjonen, vil det komme, at de som er 
døde i Kristus vil oppstå først. Bortrykkelsen vil finne sted, Menigheten vil 
bli tatt Hjem. Og deretter vil Trengselsperioden sette inn, og, åh, du, vi 
ønsker ikke å være her på den tiden. Jeg ønsker ikke å være her i 
Trengselsperioden. Nei. Gud forby at noen av oss vil være her på den 
tiden. Fordi, den som er uren er uren fremdeles; den som er hellig er hellig 
fremdeles; den som er rettferdig er rettferdig fremdeles. Det er ingen … 
Lammet hadde kommet fram med Sin Gjenløsningsbok, og Bruden har blitt 
tatt ut. De som forkastet Det må gå gjennom en Trengselsperiode, både 
jøder og hedninger. Hvilken Trengselstid! Jeg ønsker ikke det. 
48 Herre, hellige meg nå.  
 

63-0321 Det Fjerde Segl 107. Nå, vi hadde symboler, og vi har gjettet på det og 
gjort det veldig bra noen ganger, ser dere. Men vi vet at Det har beveget seg rett 
videre. Men nå, i de siste dager, kan vi se tilbake og se hvor Det har vært. Og 
det er hva som skal skje, dette, ved enden av menighetstiden, rett før 
Bortrykkelsen. 
108 Hvordan noen kan få det til at Menigheten skal gå gjennom Trengselen, 
skjønner jeg ikke. Men hvorfor skal Den gå gjennom Trengselen, når Den 
ikke har noen synd? Jeg mener ikke kirken; kirken vil gå gjennom 
Trengselen. Men jeg snakker om Bruden. Bruden, nei, Den har ikke én 
eneste synd imot Seg, ikke i det hele tatt. Den har blitt bleket bort, og det er 
ikke engang en eneste … Det er ikke engang en duft tilbake av den, Der er 
ingenting igjen. De er fullkomne, fremfor Gud. Så hvorfor trenger de en 
Trengsel for å rense dem? Men de andre gjør det. Kirken går gjennom 
Trengselen, men ikke Bruden. 
109 Nå, nå, vi bare tok det for oss i alle mulige slags symboler nå. Slik som 
menigheten, Noah, et forbilde på de som blir båret over, fortsatte videre i synd. 
Ser dere, nå, de dro over. Men, Enok dro først, det var et forbilde på de hellige 
som ville gå inn før Trengselsperioden.  
 

63-0318 Det Først Segl 79. Og hvordan kan en mann si at Kristi Brud går 
inn i Trengselsperioden? Jeg kan ikke forstå det. Skjønner? Hun blir tatt bort 
fra Trengselsperioden. Hvis — hvis Menigheten er blitt dømt, og de har dømt 
seg selv og har tatt imot Blodet, hvordan kan Gud dømme et menneske som er 
fullkomment, totalt syndfri? Du sier: Det finnes ingen slik person. 
80 Enhver gjenfødt troende, sann troende, er fullkomment, absolutt syndfri 
innfor Gud. Han stoler ikke på sine gjerninger, men på Jesu Blod, som 
hans bekjennelse har sunket ned i. Bibelen sier så. Skjønner? Den som er 
født av Gud synder ikke, for han kan ikke synde. Hvordan kan du gjøre et 
menneske til en synder når blekemiddelet Jesu Kristi Blod er mellom ham 
og Gud? Det sprer synden inntil det ikke er noe igjen av den. Skjønner? 



Hvordan kan det rene Kristi Blod noensinne la en synd passere der? Han kan 
ikke det. 
81 Jesus sa: Vær derfor fullkomne, likesom deres Far i Himmelen er 
fullkommen. Og hvordan kunne vi i det hele tatt begynne å tenke på å være 
fullkomne? Men Jesus krevde det. Og hvis Jesus krevde det, da må Han lage 
en vei for det. Og Han har det; Sitt Eget Blod!  
 

La oss be 

 


