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Åpenbaringen 3:14 Og skriv til engelen for laodikeernes menighet: Dette 
sier Han som er Amen, Det Trofaste og Sanne Vitne, Opphavet til Guds 
skaperverk:  
15 Jeg vet om gjerningene dine, at du verken er kald eller varm. Om du 
enda var kald eller varm!  
16 Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil Jeg spy deg 
ut av Min munn. (Og hva er Herrens Munn? Hans Ord) 
17 Fordi du sier: «Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe,» 
og du vet ikke at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken,  
18 så råder Jeg deg til å kjøpe gull av Meg, gull renset i ild, så du kan bli rik, 
og hvite klær, så du kan være påkledt, så din nakenhets skam ikke skal bli 
avslørt, og øyensalve til å salve øynene dine med, så du kan se.  
 
Legg merke til at denne øyensalven er en olje som salver. Og den 
salvelsen har en hensikt. 
 
Og dette er ikke bare en olje fra Den Hellige Ånd som salver. Men 
hensikten med den er for at dere skal kjenne alle ting som hører til Gud. 
 
1 Johannes 2:20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alle ting. 
 
Og denne salvelsen er for å opplyse øynene for deres forstand, slik at 
dere kan forstå de tingene som er av Gud. 
 
Efeserne 1:16 Jeg holder ikke opp med å takke for dere og å nevne dere i 
mine bønner. 
17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere 
visdoms og åpenbarings Ånd i kunnskap om Ham,  
18 til å opplyse øynene for deres forstand, slik at dere kan forstå hvilket 
håp dere fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er i de hellige,  
 
Og selvfølgelig vet vi at ingen kan forstå de tingene som er av Gud, uten at 
Guds Ånd er i ham. Det er hva Paulus lærte oss, og det er hva broder 
Branham sa at bevisene for den Hellige Ånd var, at du ville være i stand til 
å se og gjenkjenne og forstå Ordet for den tiden du lever i. 



 
1 Korinterne 2:9 Men, som det er skrevet: Det øyet ikke har sett, og det 
øret ikke har hørt, det som ikke kom opp i menneskets hjerte (forståelsen), 
det som Gud har forberedt for dem som elsker Ham. 
10 Men Gud har åpenbart det for oss ved Sin Ånd. For Ånden ransaker 
alle ting, ja, også Guds dybder. 
11 For hvilket menneske kjenner det som tilhører et menneske, uten 
menneskets ånd som er i ham? Slik er det heller ingen som kjenner det 
som er av Gud, uten Guds Ånd. 
12 Men vi fikk (hva fikk vi? Vel, først sier han hva vi ikke fikk. Vi fikk) ikke 
verdens ånd, men (Vi fikk) den Ånden, som er fra Gud (og hvorfor fikk vi 
den Ånden som er fra Gud?), for at vi skal kjenne det som rikelig er 
blitt gitt til oss av Gud. 
(Ja vel, så selve denne hensikten med at Gud gir deg Sin Ånd, er for at du 
kan kjenne og forstå de tingene som er av Gud. Og du kan overhodet ikke 
kjenne det, uten å ha Hans Ånd inni deg, til å lede deg inn i hele 
sannheten.) 
 
Og det er faktisk hva Jesus lovet oss før Han gikk bort, i Johannes 14. 
 
Johannes 14:21 Den som har Mine bud og holder dem, han er den som 
elsker Meg. Og den som elsker Meg, skal bli elsket av Min Far, og Jeg skal 
elske ham og åpenbare Meg Selv for ham.»  
22 Judas, ikke Iskariot, sier til Ham: «Herre, hva er grunnen til at Du vil 
åpenbare Deg for oss og ikke for verden?»  
23 Jesus svarte og sa til ham: «Hvis noen elsker Meg, vil han holde Mitt 
ord. Og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha 
Vår bolig hos ham. 
24 Den som ikke elsker Meg, holder ikke Mine ord. Og ordet som dere 
hører er ikke Mitt, men Faderens, Han som har sendt Meg. 
25 Alt dette har Jeg talt til dere mens Jeg ennå er hos dere. 
26 Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i Mitt navn, 
Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt 
dere.  
 
Så, uten den Hellige Ånd til å lære deg, da vil du aldri komme frem til en 
forståelse av sannheten. 
 



Så ser vi i Johannes 15:26 Men når Talsmannen kommer, Han som Jeg 
skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd, som går ut fra Faderen, 
Han skal vitne om Meg. 
 
Og det å vitne, betyr å bære frem vitnesbyrd; gi eller by frem bevis. I 
rettsvesenet betyr det å avgi et vitnesbyrd under ed eller en høytidelig 
bekreftelse, vanligvis i retten. Det å avgi en høytidelig erklæring. Som 
et verb (brukt sammen med et objekt). Det betyr å bære et vitnesbyrd for: å 
bekrefte som fakta eller sannhet; å gi en attest, å gi eller by frem bevis på 
en hvilken som helst måte. 
 
Så dere ser at det er en bevitnelse av sannheten. Så det er ikke bare at du 
blir gjort oppmerksom på sannheten, men Gud manifesterer den sannheten 
til å være innlysende, eller tydelig i seg selv. 
 
Akkurat slik som Han sa: Vi vil komme til dere og ta bolig i dere, og slik 
manifestere Oss Selv til dere. 
 
Og så igjen i Johannes 16:7 Likevel sier Jeg dere sannheten. Det er til det 
beste for dere at Jeg går bort. For hvis Jeg ikke går bort, kommer ikke 
Talsmannen til dere. Men hvis Jeg går bort, skal Jeg sende Ham til dere. 
13 Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til 
hele sannheten. For Han skal ikke tale ut fra Seg Selv, men det Han hører 
skal Han tale. Og Han skal forkynne dere de ting som skal komme. 
14 Han skal herliggjøre (endoxazo) Meg, for Han skal ta av det som er Mitt 
og forkynne det (erklære eller repetere det) i dere. 
 
Nå, tilbake til 1. Korinterbrev 2:13 Dette taler vi også om, ikke i opplæring 
av menneskelig visdomsord, men i opplæring av Den Hellige Ånd, for det 
åndelige sammenliknes åndelig. 
14 Men et naturlig menneske aksepterer ikke det som er fra Guds Ånd, 
for det er nemlig dårskap for ham. Han kan heller ikke forstå det, (Dere 
skjønner, han sier at det i realiteten er umulig for det naturlige mennesket, 
det fordervede mennesket, det mennesket som ikke er blitt født på ny og 
fylt med Guds Ånd, det er da umulig å kjenne og forstå de tingene som er 
av Gud. Fordi du må ha den samme Hellige Ånd. Han som skrev Ordet, må 
bo i deg, for at du kan forstå hva Han sa. Og så forteller han oss hvorfor ...) 
for det bedømmes åndelig. (Og uten Ånden kan du ikke skjelne det 
åndelige.) 



15 Men den som er åndelig, (fylt med Ånden) bedømmer alle ting, men 
selv blir han ikke bedømt av noen. 
16 For hvem har kjent Herrens sinn, så han kunne belære Ham? Men vi har 
Kristi sinn.  
 
Broder Branham sa i talen  
60-1211E Laodikea Menighetstid 190. “Men de hadde behov for Den 
Hellige Ånd,” sa Jesus. De trengte Den Hellige Ånd! Så Herren sa til dem: 
"Øyne, du, øynene er så dårlige, og du er så nærsynt, til du ikke kan se 
annet enn din store bygning her, og din store fine menighet, og 
borgermesteren i byen, og alle som kommer til din kirke, og du har denne 
kjendisen. Og du glemte Meg. Men hvis du er så blind, og øynene dine 
har slike problemer, da vil jeg selge deg noe øyensalve." Ja visst. 
191 Se nå, det er rart at disse doktor-teologene ikke hadde noe av det, er 
det ikke? De hadde mye parfyme, de hadde mye teologi. Men de trengte 
øyensalve, Guds Hellige Ånd, til å massere øynene. Og det vil få dem til 
å se etter Herrens komme, får dem til å se på Bibelen, får dem til å se på 
Ordet. De vet hvordan man kan si “ah-men” helt nøyaktig. De hadde 
parfymen, de hadde alle mulige salver. Men: "De trengte øyensalve," sa 
Herren. Han sa: "Du trenger litt øyensalve til å bli massert på øynene 
dine, og det vil åpne dem opp."  
 
Legg merke til at den uforstandige jomfruen var også blind, fordi de hadde 
ingen olje i sine kar. Det sa ingen ting om at oljen var i lampen, som er 
Ordet, men at den oljen ikke var i deres kar. Den var der i karet til de kloke 
jomfruene. Og det er grunnen til at hun kunne se, da hun kom ut for å møte 
Ham. Men de andre kunne ikke se, fordi de var uten den Hellige Ånd. Og 
dermed kunne de ikke se det Ordet, når Det ble manifestert rett foran dem. 
 
Nå, la oss gå til Avdekking av Gud og lese fra 98. Og når vi leser, da 
ønsker jeg at dere også skal tenke på den uforstandige jomfruen, og 
hvorfor de ikke kunne se Ham som står ved døren.  
64-0614M Avdekking av Gud 98. Her, hvorfor kunne de ikke se Jesus? 
Han var maskert. Gud var maskert. Grekerne ønsket seg en Gud, og her 
var Han, men de klarte ikke å se Ham på grunn av tildekningen. Og det 
er det samme i dag, de kan ikke se Ham på grunn av dekket. Det er over 
deres ansikter. Disse grekerne var maskert, eller, Jesus var maskert for 
disse grekerne.  
99 Legg merke til at Han sa til dem: “Hvis ikke dette hvetekornet faller i 
jorden, blir det bare det ene korn.”  



100 De, de kunne ikke forstå hvordan, hvorfor de ikke kunne se Ham. 
Der stod det en mann. De kom for å se Gud, og de så en mann. 
Skjønner? De kunne ikke se Gud fordi Gud var tildekket for dem. Nå, 
hold det i tankene, Gud var tildekket i en mann. De kunne si: “Ingen kan 
gjøre disse gjerninger uten at Gud er i ham. Ingen kan gjøre dette.” Og 
her står en mann. Og likevel, Guds gjerninger blir manifestert gjennom 
Ham! Ser dere, de kunne ikke forstå at Gud var tildekket. 
 
La nå dette synke inn. Både de kloke og de uforstandige jomfruene hørte 
dette Midnattsropet, som er Ropet i 1 Tessalonikerne 4, som er Budskapet. 
Og Det var Gud som kom ned med et Rop. Men Han var tildekket i en 
mann, en menneskesønn som åpenbarte Menneskesønnen. Og det var en 
menneskesønn som skjulte Gud, slik at de ikke så Ham. Så, da de kom ut 
for å se Ham som stod ved døren, da så de bare Hans utsending, den 7. 
budbæreren. Og de så ikke Paktens Engel, Han som er Brudgommen, 
Ordet, som sto der: Se, Jeg står for døren og banker. (Åpenbaringen 
3.20) Han prøver å få komme inn. Dommeren står ved døren (Jakob 5:9). 
Den øverste dommeren, Hans Parousia er her, og de visste det ikke. Fordi, 
de så bare karet, og ikke Ham, Gud, som brukte det karet. Og derfor gikk 
de til dem som selger. 
 
Og la oss nå også lese fra  
64-0614M Avdekking av Gud 243. Så, nå er vi invitert inn i Ham, for å ta 
del i alt det som Han er. Vi er invitert inn i Ham, og Han er skjult for de 
vantro, gjennom en tildekning i menneskelig kjød. Skjønner? De 
kjenner til den Herligheten, de leser om Den, Den er i Ordet her, “Guds 
Herlighet” og slike ting. Men det er bare et ord for dem. For oss er det en 
manifestasjon! Skjønner? Det er ikke mer et ord; det er en virkelighet! 
Amen! 
244 Gud sa: “La det bli lys”, det var Ordet. Men nå er det lys. Det er ikke 
Ordet; det er lyset. Ser dere hva jeg mener? 
 
245 Nå, det er ikke bare et skrevet Ord for oss, det er en virkelighet. Vi 
er i Ham. Nå fryder vi oss i Ham. Nå skuer vi Ham. Nå ser vi Ham, Ordet, 
som manifesterer Seg Selv. Det er skjult, der ute, fordi (hvorfor?) Det er 
skjult i menneskelig kjød. Skjønner? 
 
Og når den kloke jomfruen kom ut for å møte Ham, da så hun Gud i Hans 
Store Parousia-Nærvær, stående der midt iblant dem. For hun ble ikke 



fanget opp inn i det karet som Gud brukte. Men hun ble fanget opp inn i 
Nærværet til Ham som brukte det karet. Og de visste forskjellen. 
 
Broder Branham sa i talen  
58-0609 Budskapet Til Menigheten I Laodikea 37. Jeg sier deg, broder, 
det har vært en kuldeperiode i kirken. Og pinsemenigheten har fått en 
forkjølelse et eller annet sted. Og det vil være behov for mer enn bare litt 
fett fra en vaskebjørn for å åpne deres øyne. "Jeg vil gi dere litt 
øyensalve." Og den øyensalven vil åpne opp øynene dine. Og hvis 
forkynnelsen av Ordet ikke gjør det, da kjenner ikke jeg til noen annen 
øyensalve. Den Hellige Ånd varmer opp Ordet, også i kveld, over 
menigheten ... Og menigheten elsker det Ordet. Ja visst. Og Det åpner 
opp øyet. Da kan dere se at vi har hatt en liten trend som er kommet over 
menigheten et eller annet sted. Jeg tror at vi er nødt til å bryte det i stykker, 
det som er blitt gjort: «Jeg er dette.» Og: «Jeg er det.» Jeg lurer på hva vi 
egentlig er. Åh, hvis du bare visste det, venn: Dere er Guds sønner og 
døtre, som Gud prøver å få tak i ... Dere fikk bare en sperre foran øynene 
deres. Det er det hele. Gud sprer ut litt salve. Og det er hva vi ønsker i 
denne vekkelsen her, for å få våre øyne åpnet opp. 
 
Og fra talen  
58-0302 Dør til hjertet 39. Hvis Kristus kan komme inn i hjertet til en lege, 
da vil han jobbe dag og natt for å prøve å redde pasienten sin, enten han 
får en krone for det, eller ikke. Og han vil forårsake at hver forkynner ... Han 
vil gjøre alt han kan, hvis han har den pasienten i sitt hjerte. Ja visst. 
Enhver mann som har sitt hjerte rett med Gud, vil prøver å hjelpe et 
medmenneske. Det er hva vi skal gjøre. Hvis vi lar Kristus stå der i vårt 
troende hjerte, da åpner vi dørene, og vi bruker enhver anstrengelse, og vi 
ber: "Gud, la oss få vite hvor Du vil at vi skal gå videre." 
Så er det en dør til som vi ønsker å åpne opp, før vi begynner å be for de 
syke. Og det er døren inn til dine øyne. Visste dere at Bibelen sa at denne 
tidsalderen skulle ende opp med å være naken, elendig, fattig, ynkelig, 
blind, og ikke ville vite om det? "Jeg råder deg til å komme og kjøpe 
øyensalve av meg, slik at du kan salve dine øyne med øyensalve, for 
at du kan se." Døren inn til sjelen er øyet.  
 
Derfor, hvis øynene blir utestengt fra Lyset fra det herlige Evangeliet, da blir 
deres sjeler også utestengt. Fordi, døren inn til sjelen, er øyet. Hvilket øye? 
Øynene til din forståelse, slik Paulus sier i  



Efeserbrevet 1:18. til å opplyse øynene for deres forstand (som er din sjel), 
slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved Hans kall og hvor rik på 
herlighet Hans arv er i de hellige, 
 
60-0803 Abraham 45. Og se nå: "Kjøp av meg noe øyensalve til dine 
øyne." Åh du! "Kjøp litt salve fra meg. Det vil åpne opp øynene dine," til 
hva som skjer rundt oss. Åh, Gud, jeg ønsker at jeg hadde en måte til å få 
menigheten til å se det. Kjøp salve. Salve er en tykk olje. Og olje er Den 
Hellige Ånd. "La Meg smøre olje på øynene dine, slik at du kan se, at 
Jeg er den samme i går, i dag, og for evig, og la deg se at de løftene 
jeg ga for de siste dager, er her. Kjøp fra Meg, salve.” 
Bestefaren min var jeger. Og han pleide å fange disse vaskebjørnene, og vi 
spiste kjøttet, og solgte skinnet. Vi kastet ingenting. 
 
Jeg liker hva han sa her, at øyensalve er en tykk olje. Og olje er Den 
Hellige Ånd. Og denne tykke oljen er for å hjelpe dere til å se hva som 
skjer. Og noen ganger er du nødt til å være hard i din tale, slik at du kan slå 
inn den spikeren. Men folk liker ikke tykk olje. De liker det ikke, når Den 
Hellige Ånd bruker en predikant til å banke hardt på Ordet, og slå inn den 
spikeren. Og hvis de ikke liker den harde oljen, da vil de aldri se. 
 
Og det er akkurat slik som broder Branham beskrev en hard forkynnelse. 
Fra talen  
65-1206 Moderne Hendelser Blir Klargjort Ved Profeti 12. Men det jeg 
tenker på i kveld, jeg vet om en menighet som er døende også, det er 
våre pinsevennfolk. Vi må riste oss ut av dette, Hm-hmh, det er det hele. 
Og den eneste måten å gjøre det på, er bønn, og å komme på linje med 
Guds Ord. Det er den eneste måten vi kan gjøre det på. Det er bare én vei 
ut, Han er den Veien, Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig. 
Ønsker vi at menigheten vår skal havne i den tilstanden, slik som han sa 
det var der borte, som i England? Det er grunnen til at jeg har vært, slik 
dere tenker, så grov, taler så hardt til dere. Og jeg mener ikke å gjøre 
det, men jeg ønsker ikke å se menigheten havne i den slags tilstand. 
Dere ønsker ikke å være i den tilstanden. Du er bare nødt til å hamre Det 
inn så hardt, at du slår Det fast, og får Det til å sitte. Det er nødt til å bli 
gjort.  
 
Og igjen fra hans tale  
60-0711 Døren På Innsiden Av Døren 50. Og husk at Bibelen sa at de var 
blinde. Åh, det er så mange blinde i dag. Han sa: "Jeg råder deg til å 



komme og kjøpe av meg, salve, som Jeg kan legge på øynene dine, 
slik at du kan se, noe øyensalve." Den Øyensalven er Den Hellige Ånd.  
 
Og fra talen  
60-0312 Dør Til Hjertet 29. Fett fra en vaskebjørn. Det kan kanskje hjelpe 
med å få åpnet opp de naturlige øynene her. Men vi har også hatt en 
kuldeperiode. Mange kristne har kommet bort fra å være under dekket, 
under beskyttelse av Herren Jesus. Det har kommet en trend over hele 
landet som sier at miraklenes dager er forbi, og helbredelsesmøter, og alle 
disse tingene med Den Hellige Ånd; der er ingenting med det, det er over. 
Du har kanskje blitt fanget inn i den trenden, og fått øynene dine lukket 
igjen for tingene fra Gud. 
Når Guds Engel kommer hit i de siste dager for å reflektere lyset av 
Jesu komme, da kan du kanskje ikke være i stand til å se det. Jeg ville 
ikke foreskrive fett fra en vaskebjørn. Men jeg vet at det finnes noe 
øyensalve som Gud har. Det kalles Den Hellige Ånd. Guds salvede olje 
fra Guds trone, som vil åpne opp øynene dine. Og da vil du kunne se 
at Jesus Kristus er nøyaktig den samme i dag, som Han var i går, og 
vil være for evig. Guds Hellige Ånd beveger Seg i dag, inn i store 
helbredelsesmøter. Og det kommer ned til en virkelighet, hvor Jesus 
kommer inn blant folket, og utfører og gjør de samme tegnene på at 
avslutningen av denne tidsalderen er nær. Akkurat slik som Han gjorde 
med jødene da han fortalte Filip under treet - eller Natanael, som var under 
treet, da Philip fant ham. 
Og han sa: "Rabbi, hvordan kjenner du meg?" Det var etter at Han 
fortalte ham at han var en hederlig mann, en israelitt som det ikke var svik i. 
Da Jesus fortalte ham hvor han var, falt han ned for Hans føtter og sa: 
“Rabbi, du er Guds Sønn. Du er Israels konge” Fordi han hadde åpnet 
opp sitt hjerte for Guds Ånd som banket på, at dette var blitt profetert av 
Moses, deres leder, som sa: “Herren, din Gud, skal oppreise en profet 
liksom meg. Og det skal skje at hver den som ikke vil høre denne 
profeten, skal utryddes.” Og praktisk talt hele nasjonen ble utryddet.  
 
Og igjen, fra  
59-1128 Dør Til Hjertet 53. Herre, vi har mottatt Din Ånd inn i vårt hjerte, 
åpne nå våre øyne med Din øyensalve. Og la oss forstå nå, at Du 
virkelig er her, og at dette er Du som prøver å komme inn i våre hjerter for 
å helbrede oss, og gjøre gode ting for oss. Må Han gi dette, det er min 
bønn. 
 



Nå, til talen Kristus Satt På Utsiden Av Døren. Før jeg leser hva broder 
Branham sa, bare husk på dette: Han var på utsiden av døren i Matteus 25, 
Han sier: Se Brudgommen. Se Brudgommen, kom ut og møt Ham. Og i 
Åpenbaringen 3:20, her var Han det samme Ordet, som sier: “Se, Jeg står 
ved døren og banker, Jeg er på utsiden. Og Den Samme Ene, Han er i 
Jakob 5 kalt for Dommeren, som står ved døren og banker. Så Han er 
Brudgommen, Ordet og dommeren, alt sammen, i ett stort 
Parousia-Nærvær, som sier: “Se jeg på utsiden av døren. Og du er nødt til 
å åpne opp for meg, for å kunne se at Jeg står i din midte.” 
58-0330E Kristus Satt På Utsiden Av Døren 19 Det fettet fra en 
vaskebjørn, fungerer kanskje bra for en naturlig forkjølelse. Men det vil ikke 
fungere for denne forkjølelsen, påført av noen av disse trendene som 
menigheten har kommet inn i. Du er nødt til å få Guds Hellige Ånd til å 
salve øynene til Hans menighet med øyensalve, og få all forkjølelse ut 
av øynene. 
 
Dette var Hans Ord i Åpenbaringen 3:19 Alle dem Jeg elsker, dem refser 
og tukter Jeg. (jeg slår inn den spikeren) Vær derfor nidkjær og omvend 
deg!  
20 Se, (Og se, det betyr: Se og forstå. Vel, hva tror du at Han ville ha dem 
til å se?) Jeg står for døren og banker. (Jeg er Ordet, og Jeg er satt utenfor 
menigheten, og Jeg prøver å få inngang. Men de vil ikke slippe Meg inn. 
Så, Jeg ber deg om å komme ut hit hvor Jeg er, inn i Mitt Nærvær.) Om 
noen hører Min røst og åpner opp døren, da vil Jeg komme inn i ham og 
holde måltid med ham, og han med Meg. 
21 Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på Min trone, slik Jeg 
også har seiret og satt Meg med Min Far på Hans trone.  
 
Og så går vi til Jakob 5:7 Vær derfor tålmodige, brødre, helt frem til 
Herrens nærvær. (Parousia) Se hvordan bonden venter på jordens 
dyrebare grøde! Han venter tålmodig på den til den får tidligregn og 
senregn. 
8 Vær også dere tålmodige! Styrk hjertene deres, (deres forståelse) for 
Herrens nærvær (Parousia) er nær. 
9 Klag ikke på hverandre, brødre, så dere ikke skal bli fordømt. Se, 
Dommeren står for døren! 
 
Og ved Kristi Parousia, da kommer Han med Visdoms og Åpenbarings Ånd, 
i Kunnskapen om Ham, for å grunnfeste våre hjerter. Ellers vil du gå glipp 
av alt det som Han er her for å gjøre. Og vi vet at det er minst 84 ting som 



Han sa at Han ville gjøre i Hans parousia. Og hvor mange mennesker er 
klar over at 79 av disse tingene har allerede blitt manifestert. 
 
61-0806 Daniels Syttiende Uke 67. Det ligger der tilbake i den tilstanden. 
Og det viser at dette bare er en tidsperiode. Kan dere ikke se det? Gud har 
ikke ting ute av stilling. Han lar det bare gå slik som det, for en liten stund. 
Og jeg tror virkelig at den tingen ble gjort. 
Og på denne siste dagen, det er tiden når Gud skal åpenbare disse 
hemmelighetene for Menigheten. Han har ikke gjort det før. Og grunnen 
til at Han ikke har gjort det, er for å holde menigheten våkende og bedende 
hele tiden, uten å vite når det skulle skje. Men husk at Han sa i Daniel 12 
De kloke skal forstå i denne siste tiden. Ser dere? Det er blitt gitt til 
ham. 
68 Visdoms Ånd kommer inn i Menigheten for å gjøre kjent for 
Menigheten, ved åpenbaringen av Den Hellige Ånd, som bringe 
Menigheten inn og åpenbarer hvilken dag vi lever i. Akkurat slik som 
Gabriel kom til Daniel, slik kommer Den Hellige Ånd til Menigheten i de 
siste dager, for å åpenbare disse store, dype, hemmelige tingene. 
Forstår dere nå?  
 
Og det er Efeserne 1:17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, 
herlighetens Far (Far til doxa), må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd 
i kunnskap om Ham, 
18 til å opplyse øynene for deres forstand, (bli laget slik at de kan se) slik 
at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved Hans kall og hvor rik på 
herlighet Hans arv er i de hellige,  
 
Johannes 12:48 Den som forkaster Meg og ikke tar imot Mine ord, har Den 
som dømmer ham, Ordet, som Jeg har talt, Han skal dømme ham på den 
siste dag. 
Og husk at Jakob 5 forteller oss at i Hans Parousia, da banker Han på 
Døren. 
 
Matteus 13:12 For den som har (gir et ekko), han skal få mer, og han skal 
ha overflod. Men den som ikke har, (gir ikke et ekko) han skal bli fratatt selv 
det han har.  
 
Matteus 7:15 Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i 
fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver. 
16 På fruktene deres skal dere kjenne dem. 



 
Og broder Branham fortalte oss i talen, De Salvede i Endetiden, at frukten 
er læren for sin tid. 
 
65-0725M De Salvede I Endetiden 59 Legg merke til dette. Men det er hva 
de produserer, som forteller deg forskjellen. På deres frukter, sa Jesus, 
skal dere kjenne dem. Mennesket sanker ikke druer fra en tistel, selv om 
tistelen står midt iblant vinranken. Det kunne være mulig, men frukten ville 
avgjøre det. Hva er frukten? Ordet, frukten i sin tid. Det er hva det er, 
deres lære. Læren for hva da? Læren for Sin tid, hvilken tid det er. 
Menneskers doktrine, denominasjoners lære, eller Guds Ord for Sin tid?  
 
16 Kan vel noen sanke druer fra tornebusker eller fiken fra tistler? 
17 Slik bærer ethvert godt tre, gode frukter, (et godt tre vil bringe frem 
god undervisning for sin tid) men det onde treet, bærer onde frukter. (et 
ondt tre vil bringe frem frukt eller undervisning som er fra en annen tid) 
 
18 Et godt tre kan ikke bære onde frukter, (det kan ikke bringe frem den 
undervisningen som var for en annen tid) og et ondt tre kan heller ikke 
bære gode frukter. (Heller ikke kan et ondt tre bringe frem undervisningen 
for den rette tiden) 
19 Ethvert tre som ikke bærer god frukt, (som er læren for den tiden) blir 
hugget ned og kastet i ilden. (trengselen) 
20 Derfor, dere skal kjenne dem på fruktene. (læren) 
21 Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre», (Ikke alle disse som bare har 
en masse snakk, men ingen handling) skal komme inn i himlenes rike, men 
den som gjør Min Fars vilje, Han som er i himlene. 
22 Mange skal si til Meg i denne dag: «Herre, Herre, har vi ikke profetert i 
Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i 
Ditt navn?»  
23 Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. (Jeg har 
aldri ginosko dere, jeg har aldri hatt noen erfaring av et intimt forhold 
sammen med dere) Gå bort fra Meg, dere som gjør lovløshet!»  
 
Matteus 13:24 Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: 
«Himlenes rike er likt en mann som sådde godt såkorn (Ordet for den rette 
tiden) i åkeren sin. 
25 Men mens menneskene sov, kom fienden hans og sådde ugress blant 
hveten og gikk så bort. 



26 Men da kornet hadde vokst opp og gav avling, kom også ugresset til 
syne. 
27 Eierens tjenere kom så og sa til ham: Herre, var det ikke godt såkorn du 
sådde i åkeren din? Hvor kommer da ugresset fra? 
28 Han sa til dem: En fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham: Vil du da 
at vi skal gå og samle det sammen? 
29 Men han svarte: Nei, dere kunne også komme til å dra opp hvete når 
dere samler sammen ugresset. 
30 La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, 
vil jeg si til høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og bind det i 
bunter og brenn det! Men hveten skal dere samle inn i låven min.»  
 
Så denne adskillelsen vil skje gjennom fruktene av deres tjeneste, enten en 
frukt eller en undervisning for sin tid, eller en undervisning for en annen tid. 
Enten vil de gi en undervisning med Ordet for i dag, eller de vil gi en 
undervisning fra en tidligere tid, som er utenfor sin tid. 
 
Matteus 13:36 Deretter sendte Jesus folkemengden bort og gikk inn i 
huset. Og disiplene Hans kom til Ham og sa: «Forklar lignelsen om 
ugresset i åkeren for oss!»  
37 Han svarte og sa til dem: «Den som sår det gode såkornet, er 
Menneskesønnen. 
38 Åkeren er verden, det gode såkornet er rikets barn, men ugresset er 
den ondes barn. 
39 Fienden som sådde det, er djevelen. Høsten er verdens ende, og 
høstarbeiderne er englene. (englene, flertallsord, budbærere på jorden, 
forkynnere i den femfoldige tjenesten) 
40 Som når ugresset blir samlet sammen og brent på ilden, slik skal det 
være ved denne verdens ende. 
41 Menneskesønnen skal sende ut englene Sine, (englene, flertallsord, 
budbærere på jorden, forkynnere i den femfoldige tjenesten) 
og de skal samle sammen og ta ut av riket alt som er til anstøt og dem som 
driver med lovløshet. 
42 Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners 
gnissel. 
43 Da skal de rettferdige stråle som solen i sin Fars rike. Den som har ører 
å høre med, han må høre!  
 
Mange mennesker tror at dette fortsatt er inn i fremtiden, men det har 
pågått nå i omtrent de siste 40-50 årene. Menneskesønnen kom, og Han 



har allerede sådd Ordet. Og det var en menneskesønn som åpenbarte 
Menneskesønnen, og den sæden er blitt sådd. Det er fortid. Men deretter, i 
nåtid, har Gud reist opp en sann femfoldig tjeneste for å samle sammen 
Hans utvalgte, og adskille dem fra disse som ikke er utvalgt, gjennom 
forkynnelse av Ordet. Jeg skal bevise det for dere. 
 
La oss slå opp i Matteus 13:47 Himlenes rike er også likt en not som ble 
kastet i havet, og fanget fisk av alle slag. 
48 Da den var full, drog de den inn til stranden. Og de satte seg ned og 
samlet de gode i kar, men kastet ut de dårlige. 
49 Slik skal det bli ved denne verdens avslutning. Englene (englene, 
flertallsord, budbærere på jorden, forkynnere i den femfoldige tjenesten) 
skal komme og skille de onde ut fra de rettferdige, (og hvordan gjør de det? 
Ved en forkynnelse av det sanne Ordet, for Ordet adskiller.) 
 
Og for å bevise for dere at det som jeg forteller dere, er riktig, la oss se hva 
en stadfestet profet sier om det. 
 
Broder Branham forteller oss i talen  
55-0403 Fellesskap Ved Gjenløsning 191. Det vannet som adskiller, er 
Ordet. Paulus sa her i Efeserne: "For Han har vasket oss med vannbadet i 
Ordet." Se, vannet som adskiller, Ordet! Forkynnelse av Ordet, 
adskiller deg. Du hører Ordet; som sier: “Jeg tar feil. Jeg bør slutte med 
dette. Jeg leker menighet. Jeg bør slutte med det.” Skjønner? Det er 
vannet som adskiller. 
192 "Og det skulle bli oppbevart i et rent sted." Ikke en sigarett-røykende 
predikant. Nei da. Ikke en predikant som løper rundt omkring i landet, som 
løper sammen med andre kvinner og slikt. Ikke en menighet som 
praktiserer fri kjærlighet, og alle disse ugudelige tingene, og går til 
baseballspill, og har store underholdninger og sosiale danser i menigheten. 
Ordet skal bli tatt vare på, bli etterfulgt. Guds Ord, Det skal bli oppbevart i 
et rent sted. Amen. Når den egensindige kommer forbi, da kan han komme 
inn til et rent sted, og bli vannet med dette vannet som adskiller. 
 
63-1124E Tre Slags Troende 269. Ordet adskiller disse menneskene. 
Til alle tider har det vært slik.  
 
62-0519 Fellesskap 34. Hva er vannet som adskiller? Bibelen forteller 
oss at vi blir vasket ved vannbadet i Ordet, en adskillelse. Derfor, 
Ordet adskiller oss fra vår vantro. Hvordan vil en trosbekjennelse kunne 



gjøre det? Det er Ordet. Ordet adskiller oss. Det er det som lar oss vite 
at vi tar feil. Hvis du gikk til en kirke som sier: "Det er i orden å gjøre dette." 
Og gikk over hit og sa: "Og gjør dette ..." Kom til Ordet. Ordet er det som 
adskiller oss. 
Og legg nå merke til en annen ting. (Jeg håper dere tilgir meg hvis jeg 
bruker for lang tid.) Legg merke til en annen ting. (Det er bare for godt å gi 
slipp på.) Den som vanner ut dette vannet som adskiller, må ha rene 
hender. Og det må bli oppbevart på et rent sted. Vannet som adskiller, 
kan ikke bli værende på et motbydelig sted. Det må bli oppbevart på et 
rent sted.  
 
Med andre ord så sa han: 2 Korinterne 6:17 Kom ut fra dem og vær 
atskilt, sier Herren. Rør ikke det som er urent, så skal Jeg ta imot dere.  
18 Og Jeg vil være Far for dere, og dere skal være Mine sønner og 
døtre 
Det har alltid vært Ordet som adskiller. Og den siste separasjonen, skjer 
etter at Menneskesønnen er kommet, og sår ut Ordet. Da sender Gud ut en 
Femfoldig tjeneste for å bringe en adskillelse av de rettferdige, bort fra de 
onde. 
 
57-0322 Hør Ham 60. Nå, jeg ønsker å stille dere et spørsmål. Akkurat her 
hvor vi befinner oss; vær ærlig. Føler du deg ikke bare litt renvasket og 
gjort annerledes? Gjør du ikke det? Rekk opp hånden din. Føles bare som 
den Hellige Ånd nettopp har renset hjertene våre. Når Ordet bare renser 
oss fra alle ... vi er ... Dette er å bli vasket ved vannbadet i Ordet, til en 
adskillelse. Ordet som vasker oss og renser oss, og: "Far, hellige dem 
i Sannheten." Han sa: "Ditt Ord er Sannhet." Er det riktig? Og vi er 
vasket i vannet, av Guds Ord, til en adskillelse fra våre synder. Ordet 
adskiller oss, og setter oss på plass. Hvor vidunderlig.  
 
Og når Ordet adskiller oss og setter oss på vår plass, det er det som 
plasserer noen til utvelgelse, og andre til fordømmelse. 
 
55-0221 Kristus 36. Vi er inne i vår reise. Og forkynnelsen av Ordet er 
det vannet som adskiller. For Gud har tatt Sin menighet og vasket den 
ved vannet som adskiller, for å rense den til Sin Egen herlighet. Og 
Ordet adskiller. 
Dere vet, i dag ønsker folket en oppblanding i sin kirke. Noen av 
menneskene tar noen forferdelige beslutninger i valg av sine pastorer. 
De vil gå ut og velge en mann, en flott, stor og kraftig kar, kledd som en 



Hollywood-filmstjerne, eller noe slikt. En som kan stå oppe på talerstolen, 
og så videre, og si: "Aaa-men", virkelig pent, fordi de ønsker å ha 
underholdning. Dere ser på det utvendige. Kanskje kommer en gammel 
broder opp, med en kjeledress på seg. Og han vet mer om Gud enn den 
mannen noensinne har visst. Det er riktig. Det er riktig. Ser dere valget? 
Gud ser på hjertet.  
 
Ja vel. La oss nå gå til Matteus 25:1 Da skal himlenes rike lignes med ti 
jomfruer som tok sine lamper (sine Bibler) og gikk ut for å møte 
brudgommen. 
2 Fem av dem var kloke, (og husk at Daniel sa den kloke skal vite det i de 
siste dager) og fem var uforstandige.  
 
64-0719M Basunfesten 113 Daniel sa: “De kloke skal vite det; men de 
tåpelige, de uforstandige, ville ikke vite det. De (de kloke) skal kjenne sin 
Gud.  
 
3 De som var uforstandige, tok sine lamper, (sine Bibler) men de tok ikke 
olje (ingen Hellige Ånd) med seg. 
4 Men de kloke tok olje i sine kar (ikke i sine lamper, men i sine kar) 
sammen med sine lamper. (sammen med sine Bibler) 
5 Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle inn og sovnet. 
6 Men ved midnatt lød det et rop: (et høyt vedvarende skrik, som er et 
Rop) Se, brudgommen kommer. (Han er kommet til syne, Han er her) Gå 
ut og møt ham! 
7 Da stod alle jomfruene opp og stelte i stand lampene sine. (Det greske 
ordet betyr å sette det i riktig rekkefølge. Med andre ord: De delte ut 
Ordet på en rett måte.)  
8 Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av oljen deres, for lampene 
våre har sloknet. (Vel, hvis lyset over deres Bibler hadde sloknet, da var det 
lyset som de hadde, noe fra en annen tidsalder, noe fra en annen tid.) 
9 Men de kloke svarte og sa: Nei, gjør vi det, ville det ikke bli nok både 
til oss og dere.  
 
Med andre ord, dette er ikke en kollektiv åpenbaring, dette er en personlig 
åpenbaring. Og du kan ikke komme inn gjennom mitt lys over dette Ordet. 
Du er nødt til å selv ha det. 
 
Expanded Oversettelsen Matteus 25:9 De kloke [fornuftige; 
forstandige] brudepikene svarte: 'Nei, den oljen som vi har, vil kanskje 



ikke være nok for oss alle, for oss og for dere. Gå til de folkene som 
selger, og kjøp noe for dere selv.   
 
Passion Oversettelsen Matthew 25: 9 «'Vi kan ikke,' svarte de. 'Vi har 
ikke nok for oss alle. Dere vil være nødt til å gå og kjøpe noe for dere 
selv! 
 
Med andre ord, dere kan ikke komme inn på min åpenbaring, dere er nødt 

til å ha deres egen. Min vil ikke fungere både for deg og meg. Så gå til dem 

som selger lydbåndene, og kjøp dem for dere selv, og få ditt eget lys på 

Ordet, slik som jeg måtte gjøre. 

 
9 Men Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv. 
10 Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som 
var rede, (de som var forberedt) gikk inn med ham til bryllupet. Og døren 
(Ordet) ble stengt. 
11 Etterpå kom også de andre jomfruene og sa: Herre, herre, lukk opp for 
oss!  
12 Men han svarte og sa: Sannelig sier Jeg dere: Jeg kjenner dere ikke. 
(Eideo: Jeg har ingen bevissthet om dere) 
 
Dr. Hoyer, en høyt ansett gresk student i amerikansk historie, sa at dette 
var hva Jesus sine ord sa her: «Jeg pleide å kjenne dere som min kone, 
men jeg kjenner dere ikke lenger som min kone.» Og dette er den store 
skilsmissen. Og de vil bli latt tilbake for trengselen, hvor det vil være gråt og 
jammer og tenners gnissel. 
 
Nå, det tar oss til 2 Tessalonikerne 1:7 og at Han, til dere som er plaget, 
gir hvile sammen med oss, i Herren Jesu åpenbaring (manifestering) fra 
himmelen sammen med Sine mektige engler, 
8 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,  
10 når Han kommer for å bli herliggjort (endoxazo: Doxa i Livet) i Sine 
hellige, og bli hyllet i alle dem som tror, fordi vårt vitnesbyrd til dere ble 
trodd, i den dagen.  
 
Så broder Branham forteller oss i  



57-0808 Den Mektige Seierherren 21. Her for ikke lenge siden, under 
depresjonen, da var det lett å finne mennesker på et bønnemøte. Men nå, 
når de kan jobbe i forsvarsanleggene, og arbeidsforbundet gir dem så 
mye penger at de knapt vet hva de skal gjøre med det, da må du nesten 
overtale dem til et møte. Folket ønsker ikke en forkynnelse noe mer. 
Hvis du får noen til å komme hit og oppføre seg som en klovn, da ville dette 
auditoriet være fullpakket på første møte. Eller hvis noen kommer opp hit 
og surrer sammen noen få ting, og løper opp og ned på plattformen, og 
skriker et par ganger, gjør et rundkast eller to. Folket vil ha 
underholdning, og ikke evangeliet. 
Broder, hvis det kommer til et punkt hvor jeg må erstatte evangeliet 
med noe annet, da lukker jeg Bibelen og går hjem. Ja visst.. Når Jesu 
Kristi dyrebare blod blir forkynt i sin kraft, og det ikke lenger har en 
tiltrekning på folket, da er de døde.  
 
Og fra talen:  
55-1005 Djevelens Makt 34. Satan kan binde deg fast i et hjørne med en 
kreft, men Gud vil lage en vei til å unnslippe. Satan kan klemme deg fast 
under en bil, men Gud vil lage en vei til å unnslippe. Satan kan ha tatt 
familien din bort fra deg, men Gud vil lage en vei til å unnslippe. Gud har en 
vei. 
Legge merke til det. Og nå, Noah ... La oss se på den arken bare et 
øyeblikk, hvordan han ga den. Vel, han kunne ikke bare gå ut og hugge ned 
et hvilket som helst tre. Fordi ikke alle ting vil kunne bli stående for 
Guds domstol. Vannet var en Guddommelig dom som skulle ødelegge 
hele verden. Og det måtte være noe som ville kunne møte den 
Guddommelige dommen. 
Og min venn, jeg vil at du skal vite i kveld, at det kommer en 
Guddommelig dom over hele verden. Husk, Satan har sitt herredømme 
nå. Du tror du har det veldig bra, men vent. Hans herredømme vil ende 
ganske snart. Da vil Guds Rike bli opprettet. Jeg ønsker å være i det Riket.  
 
Og jeg tror vi nå ser på det siste av satans store hurrarop, som bringer 
denne verdens folk til sine knær for å la seg injisere med en gen-terapi. Det 
vil ta dem fra å være et menneske til å bli et trans-menneske, en som 
passer inn i dette dyrets system. Og hans håp er å få hele verden til å bli 
hans tjenere, mens han sitter på tronen i sitt Satans Eden. 
 
Og følg med på Den katolske kirke, og på Verdenskirkerådet, på Den 
øst-ortodokse kirken, på baptistene, mormonerne og på alle andre 



kirkesamfunn. De vet at de ikke kan komme sammen på grunnlag av 
doktrine, fordi deres forskjellige lære definere dem for tett. Så de kan ikke få 
tingene gjort gjennom religion. Og derfor vil de bruke politikken til å gjøre 
det. Og da kan dere klare å se dyrets merke. 
 
Tilbake i mars måned, da advarte jeg dere om at jeg trodde at denne 
såkalte vaksinen så ut til å være på vei opp til å være det synlige tegnet for 
dyrets merke. Og jeg leste for dere et sitat, hvor broder Branham sa i talen: 
 
61-0319 Jesabel Religion 102. Så en dag, etter at synden hadde krevd sitt 
offer, og Gud hadde brakt Sitt folk ned på sine knær … Jesabel tok alt, 
hun utryddet alt sammen, og hun vil gjøre det igjen! Det er SÅ SIER 
GUDS HELLIGE BIBEL: “Hun vil gjøre det igjen!” Hun er der på tronen 
nå, bak nikkedukken; vrir det akkurat til det hun vil, ingen kan stoppe 
henne. Nei visst, ingen vil stoppe henne nå, fordi, det de ikke klarte å 
oppnå i de religiøse sirklene, det brakte de inn i politikken, og der fikk 
de det til. Det var nøyaktig det de gjorde. Og i det politiske vil det bli en 
boikott (som er en Ekskluderingskultur) som fører nøyaktig tilbake til 
dyrets merke, like så sikkert som jeg står her, ser dere, slik som Bibelen 
sier.  
 
Så de som tror at dyrets merke vil være et åndelig merke, de tar bare feil. 
Det fjerde Dyret i åpenbaringen, begynte som en doktrine, nikolaittenes 
lære, den hvite hesterytteren som dro frem. Den var hvit, som om den 
skulle være rettferdig. Men den hadde en bue, og ingen piler, så den var en 
bløff. Men så ble den læren inkarnert i et menneske, i en pave. Denne 
rytteren ble da ridende på en rød hest, og blodsutgytelse gikk frem ut fra 
den læren. Deretter en svart hest, og død ble satt i gang. Og til slutt hadde 
den en gulblek farge, som er alle fargene blandet sammen. Det var de 4 
hesterytterne i Åpenbaringen. Og husk at det vil ende opp i en boikott, i 
henhold til Johannes Åpenbaring. Og hva er en boikott? Det er en 
Ekskluderingskultur, og de vil eliminere bort enhver som står i deres vei. 
 
63-0321 Det Fjerde Segl 339. Legg nå merke til vers 8, bare rett … den 
siste delen av vers 8, mens vi avslutter, ser dere. Det ble gitt dem makt. 
340 Hvem er dem? Skjønner? Ja vel. Antikrist, kalt Døden. Dødsriket 
fulgte etter. Følg med på hans plan fordelt på fire deler. 
341 Antikrist, hvit hest; dreper ved ånd, Han er antikrist; åndelig drap. 
342 Nummer to, rød hest; dreper ved sverd; politisk makt, når kirke og 
stat forenes. 



343 Svart hest; sjeler, da han ga ut sin doktrine, og hun drev med sitt 
horeliv. Og han veide ut maten deres med en…solgte deres…det de ga til 
mat, med vekten, og denarene, og så videre. 
344 Nummer fire, en gulblek hest; Evig atskillelse fra Gud. Igjen, det var 
fire, ser dere. Åh, du! Priset være Gud!  
 
63-0320 Det Tredje Segl 330. Han stadfester Sitt Ord og bringer Det 
inn. De visste at de ville oppstå igjen. Åh, hvor jeg liker det! Åh du! De vil 
oppstå igjen. Her kommer den svarte hesten ridende nå, den mørke 
tiden. 
331 Der forsvant den hvite hesten; vi så hva han gjorde, fullkomment. 
Her kommer den røde hesten; vi ser nøyaktig hva han gjorde. Her 
kommer den svarte hesten. Ser dere, han er den samme rytteren hele 
tiden, hva han gjør, rett ned gjennom tidene. 
332 Nå, vi finner ut at han målte det ut og tok betalt for det, nettopp: hvete, 
naturlig, naturlig liv. Det var det de levde av. 
333 Men det symboliserer: Ånd, Olje og vinens glede. Det åndelige Livet, 
skad ikke Det. La Det være i fred! Med andre ord, Roma, ikke rør Det! 
Det er Mitt! Det tilhører Meg! 
 
63-0321 Det Fjerde Segl 310 Nå, her er de, forener seg sammen og 
kommer opp til oppgjøret, til Harmageddon, og rir på en blandingsfarget 
hest; med en hvit hest, en rød hest, en svart hest. De tre forskjellige … 
Politisk makt, åndelig makt kontrollert ved demonmakt, som er 
antikrist. Når alt blandes sammen, får du en gulblek, sykelig sak som 
han rir på. Riktig. Nå, legg merke til. Se hva han rir på, denne gulbleke, 
gråligfargede hesten, blandet sammen med svart, rødt, og hvitt; på vei 
til slaget og samler sine undersåtter fra hver eneste nasjon under 
Himmelen! Tydet ikke Daniel sin drøm, og han så denne formasjonen av 
jern som gikk ut fra Roma, til hvert eneste rike? Her kommer de og samler 
seg. Nå, sitt stille for avslutningen, bare et øyeblikk, og lytt nøye. 
311 De samler seg nå for å gjøre det, og henter sine undersåtter fra de 
fire verdenshjørner; rir på en gulblek, sykelig, trefarget, blandet hest. 
Den samme mannen!  
 
Så, dere ser hvordan det beveget seg fra den religiøse verden til den 
politiske verden. Og det er inne der, hvor de er nå. Den gulbleke hesten, 
den hvite, den røde og den sorte er helt blandet sammen, for denne 
samlingen av hans undersåtter fra hele verden. Vi ser denne 



manifestasjonen av den siste hesten i Johannes Åpenbaring. Den gulbleke 
hesten, hvit, rød, og svart helt blandet sammen, for hans siste tur. 
 
Og broder Branham fortalte oss at det vil ikke være et religiøst merke, 
det vil være et politisk merke. Åh, hallelujah. Og vi følger med på det nå, 
idet de gjør alle ting klart. Han sa at de ikke kunne få det gjort ved hjelp av 
religion, så de vil bruke politikk, for å få det gjort. 
 
61-0319 Jesabel Religion 101. Sannelig, ingen vil stoppe henne nå, for 
det de ikke klarte å oppnå i de religiøse sirklene, det brakte de inn i 
politikken, og der fikk de det til. Det var nøyaktig det de gjorde. Og i det 
politiske vil det bli en boikott (og hva er en boikott? De bruker en 
Ekskluderingskultur) som fører nøyaktig tilbake til dyrets merke, like så 
sikkert som jeg står her, ser dere, slik som Bibelen sier det.  
 
Følg nå med på hvordan de har gjort dette. De startet først opp slik som 
den første hesterytteren, ser så rettferdig ut, hvitfarget, de bruker politisk 
korrekthet, for å få folket til å ønske å ha dette merket. De brukte frykt for å 
få de menneskene som var svake i Gudstroen, til selv å velge dette Merket 
(En genterapi som lager et trans-menneske). De som ikke stolte på Gud, til 
å være den store Legen og Helbrederen, de valgte heller menn som kom 
frem med en søt og vellydende tale. Det er derfor jeg alltid har sagt: Eva ble 
ikke voldtatt, hun ble forført. Og det er hva Fauci gjorde, han forførte 
menneskenes sinn. 
 
Denne vaksinen ble ikke laget på grunn av COVID viruset, men 
COVID-viruset ble laget for å kunne gjennomføre denne vaksinen. Og de 
hadde allerede på forhånd fått den produsert. Trinn en: Spre ut 
COVID-viruset, for å bringe en tilstand frykt inn i folket. 
 
Vår profet lærte oss i talen Forberedelse: Gud kan ikke ødelegge 
menneskene før de er i den ånden av en ødeleggelse.” Så, de måtte først 
få folket til å bli fylt med frykt. Og da brukte de Media til å gi en kraftig 
dekning, for å formidle til menneskene hva som ble vist fremsom en reell 
trussel. En verdensvid pandemi. Men i virkeligheten var ikke COVID-viruset 
noe verre enn en vanlig influensa. I hvert fall ikke i henhold til de årlige 
dødstallene for en influensa, slik det ble målt opp, i hva som fant sted etter 
den såkalte COVID-pandemien, og opp mot hva som hadde skjedd årlig 
gjennom de siste årene. Som dere vet, de bare kalte denne influensatypen 



som var der ute, for COVID. Og denne influensaen virker nå, på mystisk 
vis, på en eller annen måte, å være helt forsvunnet. 
 
Vel, de har hatt denne vaksinen på lager i mange år, helt siden rundt 2005, 
i henhold til Bill Gates, som ga en redegjørelse om det foran DOD og en 
CIA-gruppe, slik vi har sett på YouTube. Det er denne vaksine som de har 
jobbet videre med, for å ta bort din lidenskap for de tingene som er av Gud. 
De sa at dette endret den delen av hjernen som kalles VMAT2. Og det er i 
den delen av hjernen hvor folk viser lidenskap for de tingene som er av 
Gud. Og dette er akkurat slik som med fluor i ditt vann, det gjør deg mindre 
lidenskapelig for de ting som er av Gud. Jeg har vært inne på dette i den 
senere tid, så vi har ikke tid denne formiddagen, til å se på det. 
 
Så dette viruset var fase en, og de brukte frykt, for å få folket inn i en slik 
tilstand av frykt, at de frivillig ville be regjeringen om å gjøre noe. Det var 
fase en. Og så, når det ikke fungerer helt slik som de forventet at det skulle 
gjøre, da gikk de over til fase to, som var trusler, og gruppepress, 
sammen med en stempling. «Du tar ikke vaksinen, du driver med 
konspirasjons-teorier.» Og ingen ønsker å bli sett på som egoistisk og 
motstander av medmenneskers helse. Og da økte de trusselen, de gir deg 
et stempel, bruker utskjelling og gruppepress. Men fremdeles var det ikke 
så vellykket som de ønsket. Åh, de fikk tak i noen flere på den måten, men 
ikke de 50% som fremdeles holder ut. 
 
Men de brukte ethvert triks de vet om, for å legge en skyldfølelse på disse 
som ville ikke ta vaksinen. De vil gi dem skylden for dødsfall av folk som 
døde av viruset. Men vi, som er kristne, er vant til den slags, så det har ikke 
hatt noen effekt på oss. Og de virkelige fakta er at 64-70% av alle nye virus 
tilfeller, er fra de som allerede har tatt denne vaksinen. 
 
Og hvis vaksinen ikke klarer å hindre at folk får viruset, og den kan heller 
ikke gi beskyttelse for at du sprer det videre til andre, og de kan slett ikke 
garantere at du ikke vil dø av det viruset, eller av vaksinen, hva er da vitsen 
med å få den? 
 
Og så skrudde de opp et gir, og gikk inn i fase tre, som er makt og tvang. 
Og ved å boikotte deg ut, da kunne de si: Ja vel, da får du bare ha det din 
vei. Men du kan ikke ta fly, ta et tog, en buss, eller noen som helst 
massetransport. Og du kan ikke være til stede i en forsamling, ingen 
møter i kirker, ingen ballspill og ingen familiesammenkomster. Hvis du ikke 



tar den vaksinen, kan du ikke besøke dine barnebarn, og du ikke kan gå på 
videregående skolegang, etc. Og når dette fortsatt ikke virket, da begynte 
de å bruke mer press. De skrudde hardere til, og dette er fase 4. De fikk 
sine partnere i det store forretningslivet, de som hadde solgt seg ut til den 
globalistiske planen, de ville fortelle deg at du ikke kan ha en jobb uten at 
du tar den vaksinen (Merket). Det skjedde hos Delta, og andre flyselskaper. 
Så var det universiteter som fortalte studentene at du kan ikke studere her 
uten at du har den vaksinen. Og så har vi enkelte land der du ikke kan gjøre 
uttak av din penger i din bank, uten at du har vaksinen (Merket). Og vi går 
nå inn i fase fem, som er: «vi vil gå fra hus til hus og vaksinere deg 
(merke deg), enten du vil eller ikke.» Og statsministeren i New Zealand 
har allerede kunngjort at de vil komme hjem til deg. Og hvis du gjemmer 
deg, vil de jakte deg ned. 
 
Tilbake i 1994 ble det gjort en studie angående tvang, og den blir kalt 
BIDERMAN'S LISTE OVER TVANG. 
 
Bidermans liste over tvang er et verktøy som er utviklet for å forklare de 
metoder som blir brukt for å bryte ned viljen, eller hjernevaske en 
krigsfange. Eksperter på vold i hjemmet mener at voldelige personer 
bruker disse samme teknikkene. 
 
En Grundig Metodisk Effekt og en hensiktsmessig Isolasjon, det 
frarøver offeret for all sosial støtte og evne til å stå imot. Forårsake ofrenes 
tilstedeværelse til alle tider vil holde hjemmemiljøet stabilt, og en 
ikke-truende etterlevelse. Med andre ord. Karantene garanterer føyelighet. 
 
Her er en liste over de metoder som blir brukt. Hvor mange kjenner du 
igjen? 
 
Isolering 
Berøve offeret for sosial støtte 
Komplett eller delvis isolering 
Fullstendig eller delvis isolasjon 
Gruppe- isolasjon 
Utvikle en intens bekymring for seg selv 
Gjøre offeret avhengig 
 
Monopolisering av iakttagelsesevne 
Feste oppmerksomhet på den umiddelbar knipen 



Eliminere informasjon som ikke er i samsvar med kravene 
Straffe uavhengighet og motstand 
Begrense bevegelsesfrihet 
 
Ydmykelse og Nedbrytning 
Gjøre motstand mer kostbart enn føyelighet 
Gi Krenkelse og hån 
Nekte et privatliv 
 
Utmattelse 
Svekke den mentale og fysisk evne til å motstå 
 
Trusler 
Skape angst og fortvilelse 
Skissere kostnader ved manglende overholdelse 
True med å bli permanent forlatt 
Gi Trusler mot familien 
Gi Mystiske endringer i behandlingen 
 
Sporadisk Overbærenhet 
Gi Positiv motivasjon for føyelighet 
Hindre tilpasning til berøvelse 
Gi Belønninger for delvis overholdelse 
Gi Tilfeldig gunst 
 
Demonstrere all makt 
Påminne det nytteløse av å gjøre motstand 
Lage Konfrontasjon som viser full kontroll over offeret 
 
Tvinge gjennom Uviktige Krav 
Utvikle vaner for føyelighet 
Håndhevelse av regler 
 
Gjennom denne listen kan dere se hvordan denne studien er å bli brukt 
som et mønster for å bringe befolkningen til en fullstendig underkastelse. 
 
Åpenbaringen 13:6 Så åpnet han sin munn til bespottelse mot Gud, for å 
spotte Hans navn, Hans bolig og dem som bor i himmelen. 
7 Det ble gitt ham å føre krig mot de hellige og overvinne dem. Og det ble 
gitt ham makt over hver stamme, tungemål og folkeslag. 



8 Alle som bor på jorden, skal tilbe ham, de som ikke har navnene sine 
skrevet i Livets bok hos Lammet som ble slaktet fra verdens 
grunnleggelse.  
16 Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og treller, 
tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne,  
17 og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket 
eller dyrets navn eller tallet for hans navn.  
 
58-0109 De Utkalte 22. Noah gikk inn i arken for en sikkerhet. Lot kom 
ut av Sodoma. En kom ut; den andre gikk inn. Hva er dette et bilde på, når 
det blir satt sammen? Det er et bilde på menigheten som kommer ut av 
verden, til en sikkerhet. Og de går inn i arken, som er Kristus, for å reise til 
herligheten. Den ene kom ut. Den andre gikk inn. Den ene kom ut for å bli 
bevart fra å bli ødelagt sammen med verden. Den andre gikk inn i arken for 
en sikkerhet. Og Kristus er Arken for vår sikkerhet. 
Og husk nå. Før dommene av hagl, ild og mørke, feide over Egypt, da 
tok Israel veien til Gosen, hvor det var lys. Og Egypt ble overgitt til å 
gå rundt i mørket. 
Menn og kvinner, lytt til meg nå. Løp så fort du kan til Lyset, til Kristus 
Jesus, og aksepter Hans Budskap om nåde, før du blir etterlatt her på 
denne jordens elendighet, og ondskap i synd.  
"Skynd deg", sa engelen, "og fly dit. For jeg kan ikke gjøre noe før du er 
kommet ut." Før det kan ikke dommen komme.  
 
60-0303 Tidligregn Og Senregn 24. Herrens komme er nær. Dommen 
som Gud talte om, Han sa at folket ville komme til et punkt hvor de ville 
ha et frafall, og et stort mørke ville dekke jorden. Når et åndelige 
mørke kommer over jorden, da er tiden kommet for fienden til å 
angripe. Vi er ved den tiden: Et stort mørke.  
 
61-0411 Det Var Ikke Slik Fra Begynnelsen 46. Vel, det er akkurat hva 
Bibelen sa: "Slik som det var i Sodomas dager, slik skal det være ved 
Menneskesønnens nærvær." Gud kan ikke utøse Sin Ånd over et 
urettferdig folk, og være rettferdig. De må komme inn i denne tilstanden 
for Guds dommer. Og vi er omtrent der nå, venner. Hvis dere bare vil 
holde dere her resten av uken, kanskje Herren vil åpenbare det. Og da vil vi 
få se hvor nærme vi er for Herrens komme, en av disse kveldene. Ikke tenk 
i det hele tatt, på de store folkemengdene. Det er et lite mindretall. Det er 
den lille menigheten som Gud kommer for å hente. Husk det. Ja vel.  
 



62- 0211 Enhet 197. Denne tingen med dette Kirkerådet. Det er ikke noe 
annet i denne verden, enn en oppblåsthet av den uforstandige 
jomfruen, hun som skal bli værende igjen her på jorden for å bli plukket 
ned av antikrist. Men den virkelige Guds Menighet vil flyte, slik som 
gamle Noah gjorde, og fortsette inn i Herligheten, like så sikkert som 
jeg står her. Det er grunnen til at Han samler dem sammen. Det er det 
som Røsten taler frem i dag. Det er det som Gud gjør. Han samler inn en 
fra Los Angeles, og en fra Philadelphia, og en fra Georgia, og så videre. 
Samler dem sammen, Hans folk som er villige til å tro den levende Guds 
Ord. "Slik som det var i Sodomas dager, slik skal det være ved 
Menneskesønnens nærvær, hvor bare noen få ble frelst, bare noen få." Ja 
vel, vår ark, Den Hellige Ånd, vil flyte rett over Guds dommer. Fordi, vi 
er allerede blitt dømt, da vi bekjente oss til Jesus, og Han tok vår dom.  
 
62-0624 Super Tegn 54. Da Gud reiste opp Noah, det var et tegn på at den 
intellektuelle tidsalderen var kommet til sin avslutning. Og Noah forkynte 
Guds dommer som skulle komme. Og han ble avvist, og ledd av og gjort 
narr av. Men Noah gikk inn i arken, og Gud fordømte disse som lo av 
ham. Noah var et tegn på den møtende dommen, Guds tegn til jorden. 
Moses var et tegn for Egypt om at Egypt var fordømt. Gud druknet dem i 
Rødehavet, de som var tilbake etter plagene. Jeremia var et tegn for 
Israel om at hun skulle dra til Babylon. Daniel var også et tegn.  
 
63-0317M Gud Skjuler Seg Selv I Enkelhet 380. Det vil være en 
hemmelighet, fordi Han sa Han ville komme som en tyv om natten. Han har 
allerede fortalt oss dette, Bortrykkelsen. 
381 Deretter vil dommer ramme; synd, plager, sykdom, og alle ting. Og 
folk vil rope om at døden må innhente dem, når dommen …. Herre, hvorfor 
er denne dommen over oss, når Du sa det ville være en Bortrykkelse først? 
382 Han vil si, Den har allerede kommet, dere visste det ikke. Skjønner? 
Gud skjuler Seg i enkelhet. Åh, du store! Ja vel. Det er det hele, det har 
allerede skjedd, og dere visste det ikke. 
 
63-0724 Advarsel, Deretter dom 63 Nå, Gud advarer: Gjør dere klar for 
en dom. Atombombene er i hangarene, alt er på plass. Og Gud, før Han 
kan la dette skje, kommer Han med et rop ned igjennom, slik Han 
gjorde i Sodoma: Kom ut av det. Gjør dere klare. Det er noe som 
kommer til å skje. 
64 Som på Noahs tid, før Gud sendte vannene til å ødelegge verden, i den 
mektige verden før syndfloden, som hadde falt fra i synd, slik som Jesus 



klart sa at dette var en tid akkurat som denne. Som det var på Noahs tid, 
slik skal det være i Menneskesønnens komme. 
 
64-0122 Se Hen Til Jesus 71 I dette, hvordan kunne Noah, hvis denne 
visjonen ikke var Guds Ord, da han så denne vreden og lagde en vei til å 
forberede seg på?  
72. Alltid, før en kommende dom, blir det gjort en forberedelse. Det er 
alltid Guds Ord.  
73. Og da han konstruerte Guds Ord sammen, og vitnet om at visjonen 
hans var sann, og at han trodde på den, da gjorde spottere narr av ham, 
og så videre. Men Noah hadde sett fremover og sett Guds rettferdighet, 
at den måtte kreve dommen over folket, og han konstruerte en ark for 
å redde sin egen husstand. Da han så, så han den kommende Guds 
vrede. Og han gjorde forberedelser slik at folket kunne unnfly dette.  
 
55-0606 Vannet Som Adskiller 12. Men Gud, i Sin suverene nåde, Han 
ønsket ikke at noen skulle gå fortapt, men at alle kan komme frem til en 
omvendelse. 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, 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 den vreden som kommer over jorden.  
 
61-0217 Dyrets Merke Og Guds Segl 40. Jeg sa: "Det er skyene av 
Guds vrede. Gud øste Sin vrede ut over Kristus, som tok min plass på 
Golgata. Han døde under Guds dom og vrede. Gud utøste Sin 
voldsomme dom over Ham, og Han tok min plass.” Jeg sa: "Jeg var en 
synder, og Han tok min plass" Og jeg la merke til at tårer kom frem i 
kvinnens øyne. Jeg sa: "Vi er fulle av synd, og vi har ikke noe håp. Men 
Gud visste at vi var nødt til å stå til rette i dommen, og Jesus tok den for 
oss. Og disse skyene som hang over korset, var Guds vrede som ble øst ut 
over Ham. Og Han bar Guds vrede i Sitt Eget legeme, for at vi kunne bli 
fri.” Åh, for en historie, for en sannhet. Guds vrede …  
 
64-0823M Spørsmål Og Svar 288. Bibelen sa at Han vil dømme verden 
ved Jesus Kristus, og Jesus Kristus er Ordet. Så for meg er det Guds Ord, 
det som Han vil dømme verden etter. Det er riktig. Og jeg tror at Hans 
dommer er på jorden nå, og jeg tror ... La oss strebe etter, av hele vårt 



hjerte, å unnslippe en fortapelse, og bli rammet av Guds vrede, den 
som kommer til å bli utøst over denne vantro verden. Og det er 
overhode ingen måte til å komme unna det.  
 
53-1212 Det Indre Mennesket 58. Han har gitt oss en vei, slik som denne 
messing-slangen. Han ga oss Jesus til å oppfylle alt det som vi trenger, 
mens vi befinner oss på denne reisen mellom himmelen og jorden.  
Og jeg tror at disse små møtene, slik som sammenkomster av de sanne 
troende, rundt omkring i byen, det er det eneste som holder Guds vrede 
og dom borte fra å bli øst ut rett nå. 
 
56-0723 Ledet av Guds Ånd 25. Legg merke til dette, at mens du er i dette 
Legemet, da er du like så fri fra fordømmelse som Han er. Du vil aldri 
måtte stå fremfor noen domstol. Gud forårsaket at dommen traff Hans 
Legeme. Og hvis du er i Ham, da kan ikke Gud dømme deg. Han har 
allerede dømt deg, da Han dømte Kristus. Amen. Og du kan aldri mer 
komme under dom. Kristus tok din dom. Og når du blir døpt inn i dette 
Kristi Legeme, da er du fri fra Guds dom. Guds vrede vil gå forbi deg. 
Det er grunnen til at Han sa: "Når jeg ser blodet, vil Jeg gå forbi 
dere."(2Mos 12:13)  
 
60-0108 Konferanse Med Gud 8. Og vi er så glade, Herre, i kveld, at vi er 
delaktige i Hans nåde, og i dette Evige Livet. Ingenting som vi har gjort, 
ingenting som vi kunne gjøre, som ville fortjene en slik velsignelse. Men det 
er gjennom Guds suverene nåde. Og vi vil i ydmykhet akseptere det 
og tro det. Og med bekymring vil vi fortelle om Guds vei til andre, en 
tilveiebrakt vei til å unnslippe Guds vrede på dommens dag. Det er å 
kjenne Ham, og gå inn i Hans Nærvær med sjeler som er renset 
gjennom blodet til Hans Sønn, Kristus Jesus.  
 
61-1231M Du Må Bli Født På Ny 62. Og når vi ser på Kristus, da ser du 
straffen. Den Eneste Ene, Gud Selv, som ble kjød, Gud som kom til jorden 
og tok på Seg Selv, synden til alle oss. Og det var den Allmektige Guds 
vrede og dom som ble uttømt over legemet Hans, og det ble sønderrevet, 
der, på korset. Det er den virkelige dommen. Han trådte Guds Vredes 
Vinpresse alene. Alene gikk Han Veien, alene døde Han, uten å få hjelp 
fra noen, verken fra en engel, eller fra et menneske, verken fra Sin 
Menighet, fra Sin mor, fra brødrene Sine, eller fra Sin Far. Og Han var 
forlatt av Gud, mennesker og naturen. Han døde alene, for å vise oss 
at selv ikke naturen kan hjelpe oss i dødens time. Der finnes ikke én 



venn, ikke én prest, ikke én pave, ikke én pastor ... Dette er døden. Men det 
var Én Som tok den for oss.  
 
La oss be 
 

 
 


