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Denne formiddagen vil vi nok en gang ta vår tekst fra broder Branhams tale 
kalt: Avdekkingen av Gud. Og vi vil starte hvor broder Branham sier: 
64-0614M Avdekkingen av Gud 115. Husker dere, Han vendte så tilbake 
til Paulus etter det, og til Peter i fengslet, som Ildstøtten. Husker dere det?  
116 Men i de siste dager skal Han komme tilbake igjen, men en Ildstøtte 
skal komme tilbake igjen for å manifestere Menneskesønnen, ser dere, 
for å vise frem Ordet, Lyset. Tradisjonene, som har vært, vil bli fjernet 
bort. Det er ingenting som vil hindre Det; det vil skje, uansett. Gud bare 
river ned denominasjonene og tradisjonene. Hva slags Ånd vil Han 
gjøre det med? Som Han gjorde i begynnelsen. Se hva Han gjorde på 
Elias’ tid, på Johannes’ tid. “Tro ikke at dere kan si ved dere selv at dere 
‘har Abraham til far’, for Gud er i stand til å oppreise barn for Abraham av 
disse steinene.” Skjønner? Ikke tenk: “Fordi, jeg tilhører dette og jeg 
tilhører det.” Skjønner? Gud river ned forhenget, ser dere, for å vise 
Hvem Han er. Ser dere, følg med på forhenget når det rives i stykker her 
nå, vi finner nå.  
 
117 Nå, og én gang, dersom en mann gikk gjennom det forhenget, 
døde han øyeblikkelig. Nå er det død å ikke gå gjennom Det! Amen. 
Hvis du ikke klarer å bryte tradisjonsforhenget, bryte gjennom 
denominasjonsmuren, for å se Gud i Sin kraft, er det død. En gang var 
det død å gå inn, nå er det død å bli utenfor. Hele Nådestolen står klart 
synlig, hvem som helst kan se Den, forhenget er revet i stykker. Ære være 
Gud! Hele nådestolen kommer åpenlyst fram.  
 
Så det var død å gå inn der den gangen. Men etter at blodet ble utgytt for 
oss, og den Hellige Ånd kom tilbake over den troende, da sier Han nå at: 
«Å ikke gå inn, er død.» Så, hva kan hindre deg i å komme inn? 
 
Vel, for det første: “Et falskt ord fra en falsk tjeneste.” Det er hva Jesus sa i 
Mathew 23:13 Men ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For 
dere stenger himlenes rike for menneskene. For ikke går dere inn selv, 
og (Fordi dere ikke ønsker å gå inn) dem som er på vei inn, hindrer dere 
i å gå inn. Og er ikke det akkurat det du har hørt gjennom årene? «Åh, Skal 
du flytte, til hvilken by? Så hvilken kirke skal du gå i. Hva? Du må da ikke 



gå i den kirken, for de tror på yada yada yada.» Og slik fortsetter det. De vil 
ikke selv gå inn der, og de vil gjerne hindre og advare en som ønsker å gå 
inn der. 
 
Apostelen Paulus sa det samme i Romerne 1:18 For Guds vrede blir 
nemlig åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og all urettferdighet hos 
menneskene, de som holder nede sannheten i urettferdighet. 
 
De holder nede sannheten med sin urettferdighet (sin urette klokskap), som 
er deres feil forståelse.  
 
Jeg har sett det skje om og om igjen. Noen brødre ønsket å flytte hit, og en 
godt kjent kar sa: «Du vil vel ikke dra dit? Han forkynner Lee Vayle sin lære 
om to Guder.» Og den mannen visste at det var en løgn. Han dro endog 
flere ganger til broder Vayle for å få støtte til misjonsarbeid. Og deretter snu 
seg rundt og fremstille ham slik som det. Og en annen sa: «Du ønsker vel 
ikke å gå i hans kirke? Han forkynner Johannes 14:12.» 
 
Romerne 1:18 For Guds vrede blir nemlig åpenbart fra himmelen over all 
ugudelighet og all urettferdighet hos menneskene, de som holder nede 
sannheten i urettferdighet. De undertrykker sannheten med en feil 
forståelse. 
 
118 Hvordan Gud kunne ha barmhjertighet med usle syndere som oss, da 
Han skjulte Seg Selv, det var et mysterium. Og nå er Det godt synlig, eller 
rett foran øynene, åpenbart ved Hans Ord. Det er alltid Ordet, hele 
tiden, det er Gud. Det er Ordet som åpner det opp. Hvis de menneskene 
hadde kjent Guds Ord den dagen da Jesus døde, ville de ha sett 
Nådestolen, de ville ha sett Hvem Han var.  
119 “Hvem var Det da? Hvorfor ble forhenget revet i stykker?” Husk, det var 
død å gå inn i Det. Ingen kunne se Det. Moses så Det i en form, Det var en 
virvel … det var en Manns rygg. Vel, her er Det, en blødende rygg, den 
samme Mannen! Hva var Det? Gud ønsket å vise dem Nådestolen. Gud 
ønsket å vise Hvem Han var. Derfor ble forhenget i templet, revet av Guds 
hånd, ovenfra, fra øverst til nederst, og viste Gud klart og tydelig. Det var 
Jesus Kristus som hang på korset, Nådestolen. Og hva var det? Folket 
var for blinde til å se Det.  
 
Og hva blindet dem? Deres tradisjoner erstattet det faktiske Guds Ord 
for dem. De visste mer om sine tradisjoner enn de visste om det faktiske 



Guds skrevne Ord til dem. Og broder Branham sa: Hvis disse 
menneskene ville ha kjent Guds Ord den dagen Da Jesus døde, da 
ville de ha sett nådestolen, de ville ha sett hvem Han var. 
 
Men de kjente ikke Guds Ord. Gjorde de det? Men de trodde de gjorde det. 
De hadde lært skriftsteder utenat etter skriften. Og tenkte at ved å gjøre det, 
da kjente de Ordet. Men da Guds Ord ble manifestert, nøyaktig hva Gud 
hadde sagt at det ville gjøre, da gikk de glipp av det, fordi deres tradisjoner 
sa at det ville være annerledes enn det som Gud faktisk sa. Og de var ikke 
åpne for det som Gud hadde vist dem som Sin tolkning av Sitt skrevne Ord, 
ved å få det til å skje. Og da døde de rett der.  
 
Fra talen: 65-0725M De Salvede i Endetiden 168. For det er umulig for 
dem som engang ble opplyst, og ikke beveget seg videre med Ordet 
der det fant sted, de er døde, borte; og torner og tistler som er nær 
ved å bli forkastet, hvis ende er å brennes. Er det riktig?  
 
De var låst i sin tankegang, at de ikke klarte å lese Guds Ord nøyaktig slik 
som Gud faktisk sa, rett der i Sitt Eget Ord. Og på grunn av deres 
tradisjoner og trosbekjennelser, når de leste Hans Ord, da trodde de at det 
sa noe annet, enn det Han faktisk sa.  
 
Du skjønner at om du er blitt lært hele ditt liv at himmelen er svart, og noen 
kommer og sier: "Jeg har nyheter for deg. Himmelen er blå." Vel, det er 
så motstridende til det som du alltid har blitt lært. Så du vil ikke stole på den 
personen. Og likevel så har han helt rett.  
 
Broder Branham sa i talen: 61-0316 Kirken Velger Lov Fremfor Nåde 51. 
Følg med bare et øyeblikk. De ble værende der; de giftet seg med hustruer; 
de oppdro barn; de hadde gode avlinger; de ble velsignet, ja visst. Og de 
hadde det veldig bra. De var der inne ... De ble værende der hvor lenge? 
Bibelen sa: "Frem til alle de gamle krigerne var døde." Det er riktig. Alle 
disse som sa: "Ære være Gud; vi er Assemblies.” "Vel, ære være Gud, 
vi er Så og Så." "Gud, vi er Oneness, halleluja, resten av dem har feil." 
"Velsignet være Gud, vi er Church of God of Prophecy." "Halleluja, vi 
er så og så." Ja vel, bare hold på. Hva gjorde de? De fortsatte å krangle 
om sin lære, til de ble værende der, til de døde. Og det er hva som har 
skjedd, akkurat nå. De er døde. Døde sammen med sin organisasjon. 
Jeg vil ta inn enhver teolog til å bevitne dette. En historiker, jeg vet om to 
gode som er her akkurat nå, like så bra som enhver annen som finnes i 



nasjonen. Jeg ber enhver historiker fortelle meg, når som helst, at Gud 
noen gang beveget seg i en vekkelse, da fulgte det med overnaturlige tegn. 
Når tid beveget Han seg noen gang, og det overnaturlige ikke fulgte 
med? Og når tid organiserte de noen gang dette til en organisasjon, 
uten at det da døde, og det reiste seg aldri igjen? Vis meg én gang hvor 
en organisasjon noen gang reiste seg tilbake igjen til slik som den var, da 
den begynte. Den døde så snart som den organiserte seg. Det samme 
gjorde pinsevennene. 
Dere gamle krigere der ute, som vil si: “Halleluja, vi har ingenting med den 
gamle nye saken å gjøre. Ære være Gud, det er blitt gitt til oss ved 
profetier. Halleluja, vi har ingenting med Assemblies eller Oneness å 
gjøre, ingen av dem. Halleluja, vi er annerledes.” De er døde. Det er ikke 
å trå varsomt. Og de er døde, merket med et X. Han ble der og lot dem 
dø, til de var helt døde.  
 
Du ser at de ble sittende slik så lenge at de hadde blitt komfortable. Og når 
folk sitter komfortabelt, da ønsker de ikke reise seg og gå videre. Åh Gud, 
jeg ønsker å gråte akkurat nå. For det er nøyaktig hva vi har sett gjennom 
de siste tolv årene. Den gamle garden dør ut. Legg merke til hans ord: 
"Halleluja, vi har ingenting med Assemblies eller Oneness å gjøre, 
ingen av dem. Halleluja, vi er annerledes." 
 
Jeg håper at du lytter nøye nå. Fordi han sier at de som ikke er oneness, og 
heller ikke treenighets-troende, de avskjærer de som er. Han fordømmer de 
som står imellom de treenighets-troende og oneness, for deres holdning. 
Når de sier at vi ikke vil ha noen ting å gjøre med de andre, fordi de tar feil. 
Og så sier han: "De er døde. Det er ikke å trå varsomt. Og de er døde, 
merket med et X. Han ble der og lot dem dø, til de var helt døde. Altså, 
vær veldig forsiktig med din holdning til dem som tar feil, mine brødre og 
søstre. Og vær bare takknemlig for den åpenbaringen som Gud har gitt 
deg, og ikke vær så rask til å avskjære andre. 
 
Nå, de treenighets-troende døde da de organiserte seg rundt sin 
treenighetslære. Og Oneness døde da de organiserte seg rundt sin 
Oneness-lære. Og han bruker dette som et eksempel, og sier at de som 
verken er Oneness eller treenighets-troende, de vil også dø når de prøver å 
organisere seg rundt det faktum at de er annerledes. La oss lese det igjen.  
 
"Halleluja, vi har ingenting med Assemblies eller Oneness å gjøre, 
ingen av dem. Halleluja, vi er annerledes." 



 
Og han sier at de ikke innser at "De er døde. Det er ikke å trå varsomt. Og 
de er døde, merket med et X. Han ble der og lot dem dø, til de var helt 
døde. 
 
Og som jeg har sagt mange ganger, eller i flere år nå. Jeg har hatt større 
vanskeligheter med dem som underviser rett, som sier at det er én Gud, og 
Han har en Sønn, enn jeg har hatt med Oneness-troende. Hvorfor? Fordi 
de har organisert en dyrebar åpenbaring, og aldri fortsatt videre med den, 
aldri tillatt denne åpenbaringen å bli levende i sitt eget liv. Det handler ikke 
om at Gud har en sønn. Djevelen vet det, og skjelver. Men det handler om 
at Gud har en familie av sønner. Og ved Guds nåde er du og jeg en del av 
denne familien. 
 
Og husk at han sa: "Hva gjorde de? De fortsatte å argumentere for sin 
lære til de ble der, til de døde. Og det er det som har skjedd akkurat 
nå. De er døde. Død sammen med sin organisasjon." 
 
Så når folk ønsker å krangle med deg om Kristi lære, bare gå bort fra dem. 
For med den holdningen, da argumenterer de ikke fordi de ønsker å få det 
rett. De argumenterer for å prøve å bevise at du tar feil. 
 
Jeg hadde en broder i Uganda i 2002, på mine første forkynnermøter i det 
landet. Han ønsket bare å krangle med meg. Og han tok frem et skriftsted 
som de oneness-troende bruker, til å prøve å bevise sin lære. Og da, etter 
at jeg viste ham hva som var feil i hans tenkning, da sa han: «Jeg har et 
annet spørsmål.» Og jeg sa: «Ja vel, du vil vite mer om Jesaja 9:6, ikke 
sant?» Og han sa: «Ja, hvordan visste du det?» (Dette var før mer enn 200 
pastorer var til stede. Og jeg kunne ha handlet som en super åndelig, vet 
dere, og sagt: «Jeg har en måte å vite disse tingene på.» Men det gjorde 
jeg ikke. Jeg sa: «Fordi det er tankegangen til enhver Oneness-troende.» 
Og så listet jeg opp noen få andre av deres yndlings-skriftsteder. Og han 
ble overrasket over at jeg visste hva han ville si, men det er ikke en 
overnaturlig ting å vite hva de har tenkt å si. Det betyr bare at du forstår 
deres tankemønster, og du vet hvordan de utvikler sine argumenter. Og når 
de innleder med et bestemt Skriftsted, da er deres naturlige fremgangsmåte 
å gå videre til det neste, og deretter til det neste. Det er slik de bygger opp 
sin sak. Men alt er intellektuelt, og har ingenting med sann åpenbaring å 
gjøre. 
 



Så jeg viste ham hvordan Skriften ikke sa det som han trodde den sa, og 
jeg leste det ord for ord, om hva den sa. Og i denne prosessen med å lese 
det sakte nok, og ta en pause mellom forskjellige tanker, da var jeg i stand 
til å bevise at alt det som denne unge mannen hadde forstått, var helt feil. 
Jeg gjorde det ikke på en vemmelig måte. Jeg var veldig hyggelig, og 
gjorde det på en slik måte at det ble gjort veldig klart for alle. Så denne 
broderen bestemte seg for at han ville studere dette videre, og bevise at jeg 
tok feil. Så han dro av sted, han brukte 6 måneder, han fikk tak i alle de 
Budskapsbøkene han kunne finne, og sin Bibel, fordi han skulle bevise at 
jeg tok feil. Etter seks måneder ringte han meg, og sa at han hadde brukt all 
denne tiden på å prøve å bevise at jeg tok feil. Og Gud åpnet hans øyne til 
å se at han selv hadde tatt feil hele tiden, og at det som jeg underviste, var 
nøyaktig det som Gud sa i Sitt Ord, og det var nøyaktig det som profeten 
også lærte.  
 
La oss nå lese fra: 64-0614M Avdekking Av Gud 120. Nå har det gjentatt 
seg igjen, tradisjonene deres! Hvordan? Der på Pinsefestens Dag, kom 
Ordet. Og det var i en form av Guds Sønn. Og de begynte å organisere det 
i Nikea, Rom. Og, før du visste ordet av det, ble de metodister, baptister, 
presbyterianere, pinsevenner og så videre. Det er en organisert tradisjon, 
og en mann vet ikke hvor han står. Men, ære være Gud, Han lovet i de 
siste dager hva Han ville gjøre. Han ville ha Sitt Ord vist frem, åpent 
foran oss igjen, ser dere, åpne Det opp.  
121 Om de bare hadde kjent Ordet, ville de skjønt Hvem Jesus var. 
Hvis en mann bare kjente Guds Ord, ville han skjønt hvilken tid vi 
lever i og hva som skjer. De bare nekter å lytte til det Ordet. Tradisjonene 
deres! Hva fikk jødene til å se det? Hva? Så ut som de faktisk kunne ha 
sett, fordi det var revet opp. Det var revet opp for en hensikt.  
 
Nå, fra talen: 61-0217 Dyrets Merke 59. Det er like mange gode 
mennesker i den Menigheten som i noen. Fordi det finnes bare én 
Menighet. Og vi er ikke blitt forenet inn i den; vi har ikke satt noe navn på 
denne Menigheten. Det er bare Kristi legeme, det hemmelighetsfulle 
legemet. 
Dere har deres organisasjoner da; det er helt i orden, så lenge du ikke 
tegner opp et gjerde her nede, og ikke slipper inn din bror (Skjønner?), eller 
fordømmer ham. Saken er den: Hvis du vil gjenkjenne at det finnes en bror 
her borte, og en bror over her, da er det greit. Men folket, når de får en 
organisasjon, da henger de seg på organisasjonen, i stedet for på 
korset og Kristus. Skjønner? Derfor er de … Hvis du har en organisasjon, 



og du tegner den opp, og hvis du avslutter den med komma: "Vi tror alt 
dette, pluss så mye som Herren vil åpenbare for oss," da er det bra. 
Men når du avslutter det med et punktum, da dør du rett der. Og vis 
meg én eneste som ikke er avsluttet med et punktum. Ja visst, slik er 
det. Skjønner?  
 
Og fra talen: 62-0729 Utholdenhet 43. Gud arbeider alltid gjennom 
stedfortredere: menn. Mennesket er alltid Guds stedfortreder: ikke 
trosbekjennelser, ikke et kirkesamfunn, men et menneske. Skjønner? 
Gud har aldri arbeidet gjennom noe maskinelt, og aldri arbeidet 
gjennom et kirkesamfunn. De dør så snart de organiserer seg. Det 
avgjør det for alltid. Si meg ... Jeg ønsker at en historiker skal reise seg opp 
og fortelle meg om én eneste kirke som noen gang ble organisert, og 
som da ikke ble til støv: det skjer alltid. Det er helt riktig. Hver og en av 
dem, Han legger dem hylla. Hver og en av dem er produkter av Den 
katolske kirken, den første organisasjonen.  
 
Husk nå at broder Branham sa:" Rettferdiggjørelse, banet en vei for 
helliggjørelse; helliggjørelse, banet en vei for dåpen i den Hellige Ånd, 
dåpen i den Hellige Ånd, banet en vei for den Hellige Ånd Selv, til å komme 
rett ned i fullkommenhet.  
Så det er slik Guds Ord beveger seg videre. Men når det slutter å bevege 
seg, da dør det rett i sine spor. 
 
Han fortalte oss også i talen, Bortrykkelsen, at Bortrykkelsen er en prosess 
som begynte i Luther, som var representert i den sæden som kom frem fra 
jorden. Under Roma ble den første menigheten, Alpha-menigheten, drept 
som martyrer, og sæden gikk ned i jorden, i martyrdøden.  
 
Når det sivile Roma ble til det pavelige Roma, under Konstantin, da lå Guds 
sæd i mørke. Det symboliserer at sæden var begravet i jorden hvor det ikke 
fantes noe sterkt skinnende lys. Men Lyset trenger inn i jorden og det 
varmer opp jorden. Og når jorden blir oppvarmet, da begynner varmen å 
bryte ned sædens ytre skall. Og når jorden blir vannet, da begynner sæden 
å spire.  
 
Å vanne sæden på Jorden, det symboliserer læren, fordi Gud sa i 5. 
Mosebok 32 sa at hans lære skal falle som regnet. Så Gud 
sammenlignet Sin lære med regn. 
 



5. Mosebok 32:2 Min lære skal falle som regnet, og mine ord dryppe som 
duggen, som regnskur på grønne spirer, som regnbyger på urter og gress! 
 
Så vi ser at Guds Lære sammenlignes med regnet som kommer ned fra 
himmelen, og det bringer de grønne spirer og urter til liv. Og dette Livet, 
som kommer på grunn av Læren (regnet), er en velsignelse fra Gud. 
 
Hebreerne 6:7 For jorden som drikker det regnet som ofte kommer ned på 
den, og som bærer grøde som er nyttig for dem som har dyrket den, tar 
imot velsignelse fra Gud. 
8 Men hvis den bærer torner og tistler, er den forkastet, og forbannelsen 
nærmer seg. Og den ender med å bli brent. 
 
Så vi ser at når læren kommer, da vil den manifestere begge typer av 
sæd-liv. TVILLINGER. Læren vil bringe til liv den sanne naturen som 
enhver sæd har. Hvis sæden ikke er en sæd fra Gud, da vil læren avsløre 
det. Og hvis sæden er en sæd fra Gud, da vil læren (regnet) få Guds sæd til 
å synliggjøre at det virkelig er en Guds sæd. Det er det som vannet gjør 
med planten. Når planten blir vannet, og den får lys på seg etter vanningen, 
da må den synliggjøre hvilken natur som er i sæden. Fordi, 1 Mosebok 
1:11 forteller oss at "hvert frø skal bli brakt frem etter sitt slag." Det er Guds 
lov om reproduksjon. Loven om Liv. 
 
Legg derfor merke til hva Paulus sa på Hebreerne 6. Han sa, etter at 
regnet er kommet, da vil det bringer frem grøde som er nyttig (det betyr at 
det er hensiktsmessig) for dem som har dyrket den. 
 
Med andre ord: Den som klargjør jorden og planter en viss avling, da er det 
i sin orden, at når det frøet begynner å komme frem, da vil det som kommer 
opp, være det som ble sådd. Det er hensiktsmessig å så vannmelonfrø, 
hvis du vil ha en vannmelonavling. Og hvis du vil ha en hveteavling, da må 
du så hvetefrø. Så det er korrekt at du høster det som du sådde. Det er det 
som blir sagt her. Og det står også at dette viser at det er velsignet av Gud.  
 
Og dette er loven om liv, reproduksjonsloven, i henhold til 1 Mosebok 1:11 
"Hvert frø må bli brakt frem etter sitt slag". 
 
Og da, når det kommer frem til en synliggjøring (en manifestasjon), da vil 
det "motta velsignelse fra Gud."  
 



Men legg merke til at hvis det som kommer opp, ikke er det som 
Menneskesønnen sådde? Hva om regnet kommer ned på jorda, og alt det 
vil produsere, er noe som har en type natur som er ganske forvrengt og 
stikkende? Så hva med det?  
 
8 Men hvis den bærer torner og tistler, er den forkastet, og forbannelsen 
nærmer seg. Og den ender med å bli brent. 
 
Så pass på deg selv. Hvis du har en natur som har kommet frem under 
regnet, som er Guds lære, og den naturen bare ønsker å finne feil med alle 
ting, da bør du be om at du ikke er en slik sæd som strider imot, den som 
nærme seg forbannelsen. Fordi denne læren vil produsere tvillinger. 
Vekkelsen av Guds Ord, i enhver vekkelse blir det produsert tvillinger. Det 
var det broder Branham sa.  
 
61-0124 Blinde Bartimeus 49. Enhver vekkelse produserer tvillinger. 
Så, dette vekkelsesbudskapet i endetiden har også produsert tvillinger. Og 
begge tvillingene befinner seg rett her i Budskapet. De tar del i regnet, som 
er læren. 
 
Han fortsetter: 49 De to sønnene til Isak er godt representert. Hver gang 
det er en vekkelse, blir det født en Esau, og en Jacob. En er en religiøs 
mann av denne verden, blir stiv. Han tar litt seminarerfaring. Og den 
andre vil ha denne fødselsretten, uansett hva han er nødt til å gjøre, for 
å få tak i den. Hvis han må være en hellig ruller, eller noe annet, han vil ha 
den fødselsretten, Han bryr seg ikke om noe annet. 
Det er det som er saken med folket i dag. De er redde for denne 
fødselsretten. Åh, hvor de hater det. Men det produserer tvillinger. 
Mennene av denne verden, veldig religiøst tilbøyelige. De gir gode 
almisser og slikt, men bryr seg ingenting om fødselsretten ... Disse to 
store fraksjonene har kjempet mot hverandre siden verdens 
begynnelse. Og de er i ferd med å komme til et høydepunkt rett nå. Og 
som Jesus sa: "De ville være så lik hverandre at det ville forføre de 
utvalgte, hvis det var mulig." Det er sant. Dere ser hvilken forførende 
tid vi lever i. Stå sammen med Ordet, broder. Ikke forlat det Ordet. Det 
er riktig. Ordet vil tale for Seg Selv.  
 
65-1031M Kraft Til Å Forvandle 135. Det er alltid tvillinger. Og det er 
grunnen ... Ikke glem dette, lille flokk. Kirken i de siste dager kommer til å 
være tvillinger, "så nær hverandre at det vil forføre de utvalgte ..." 



Matteus 24:24, ser dere. Kirken skal ... Det er en pinsebevegelse. Det er 
så veldig likt den virkelige tingen, at det ville "forføre de utvalgte hvis 
det var mulig." Og litt senere, hvis jeg får muligheten, vil jeg forklare hva 
det er, hvordan den utvelgelsen skjer. Ser dere, det kommer til å forføre 
dem, fordi det er nesten identisk den samme tingen. Se her, de har to 
fedre, det er det hele. De har samme mor, samme kirke, samme 
bevegelse, samme ting. Plantebedet er det samme, der Ordet faller. 
Men en av dem, slik som her, er fordervet. Forstår dere? Si "amen" hvis 
dere gjør det. Se, en av dem er fordervet, fordi det er en feil far. Hvilket, 
jeg vil bevise en dag, hvis Gud vil la meg, at denominasjon er dyrets 
merke. Se, det er en feil far, han rører folk sammen til en organisasjon 
i stedet for til Ordet. Det er en feil far. Det er et Kain-trekk.  
 
Så hva er et kirkesamfunn? Ordboken sier at det er en klasse eller en 
type personer eller ting som preges av et bestemt navn. Så det trenger 
ikke nødvendigvis å være en religiøs klasse, fordi, i et myntsystem er det 
forskjellige typer mynter, med forskjellige verdier som har spesifikke navn 
for hver verdi. En 5-øring, en 10-øring, En 50-øring, en krone, En 
10-kroning. Alle er navn gitt til bestemte verdier eller klasser. Og siden 
broder Branham sa: "De kunne ikke få det gjort gjennom religion, men de 
ville få det gjort gjennom politikken." 
 
Og da ser vi at visse klasser har oppstått, "vaksinert og uvaksinert," 
"maskert og umaskert," etc. Og det er en slags religiøs feberaktig kult som 
forplanter seg.  
 
Så vi ser da at den sæden som ikke er rett, blir styrt mot en organisering: 
Men Guds sæd beveger seg inn i selve Ordet. Det er forskjellen. Og det 
er derfor jeg er så forsiktig med å ikke være for organisert, fordi du kan 
organisere deg rett inn i en organisasjon, hvis du ikke er forsiktig. Og 
ugresset representerer en organisasjon, som Jesus sa skulle bli bundet inn 
i bunter. Vel, disse buntene kan ikke bli laget bare gjennom en tilfeldig 
tilnærming.  
 
En bunt er en godt gjennomtenkt organisert tilnærming, hvor hver pinne i 
bunten må være jevn i størrelse, og alle sammen må gå i samme retning. 
Ja, de må alle være vendt i samme retning, og være ensartede i størrelse. 
Og dermed utgjør de en viss trosretning.  
 



Og akkurat slik som en religiøs likegyldighet har en svært liten toleranse, 
slik har også denne politiske tankegangen en svært liten toleranse overfor 
de som ikke tror på det som de presser frem.  
 
Da kommer vi tilbake til det som broder Branham sa: " Og Livet som var i 
stilken, gikk, den ene gikk videre for å danne det neste." 
 
Så du ser dette livet i Den katolske kirken, som ligger der i mørket gjennom 
den mørke tidsalderen. Det samme livet gikk videre for å bringe frem 
Luthers budskap: "De rettferdige skal leve ved tro".  
 
Og da Luther forlot dem, da laget disse mennene en organisasjon rundt det 
som Luther hadde undervist. De laget et kirkesamfunn rundt dette 
budskapet. Og da forlot livet det, og gikk videre for å danne Wesleys 
budskap.  
 
Alle som studerer Menighetene, vet at Wesley var en total fiasko, selv om 
han alltid hadde iver etter å forkynne Evangeliet. Men ingen ville høre ham. 
Så en dag hørte han en pastor lese fra Martin Luthers forord til sin bok om 
romerbrevet. Og da han hadde fått sannheten om rettferdiggjørelse 
presentert for seg, fikk han plutselig en varm følelse inni seg, og en ny 
fødsel. Så begynte han å forkynne det som Luther hadde forkynt. Og da 
Gud åpnet hans hjerte for enda mer lys, da var han rede til å motta det, og 
også til å forkynne det.  
 
Slik som broder Branham sa:" Rettferdiggjørelse banet en vei for 
helliggjørelse." Og det fikk folket til å motta Wesleys budskap. Og det igjen 
fikk dem også til å runde et hjørne, og bevege seg inn i en større fylde, i en 
individuell vandring med Gud inn i dåpen i Den Hellige Ånd. Og slik så vi at 
"Helliggjørelse, banet en vei for dåpen i Den Hellige Ånd." 
 
Men det som også skjedde, var at de som var komfortable i sin lære, ikke 
beveget seg videre sammen med Ildstøtten, da Den beveget seg. Og de 
døde rett der.  
 
Så du skjønner at Wesley sitt budskap handlet om en mann som renset opp 
sitt liv, slik at Gud kunne fylle det. Og da menneskene begynte å undervise 
om dette, da begynte de å søke en oppfylling av Ånden. Hadde de ikke 
forstått rettferdiggjørelse, at "de rettferdige skal leve ved tro", da ville de 
ikke ha visst hvordan de skulle presentere sitt legeme som et levende offer, 



slik som Paulus fortalte oss i Romerne 12. De ville da heller ha forkynt et 
lovisk budskap, og det ville ikke ha gjort dem noe godt.  
 
Romerne 12:1 Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, 
at dere framstiller deres legemer som et levende offer, innviet og 
velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige tilbedelse. 
 
(Det greske ordet, «Latria = Tilbedelse, gudstjeneste, prestetjeneste.» 
Flere norske oversettelser setter inn ordet «Gudstjeneste». Br. Brian tar det 
ut fra NIV oversettelsen, som bruker ordet: Tilbedelse. Ovs.) "din åndelige 
handling av tilbedelse". 
 
Så du ser at de som er åndelige, vil presentere sitt legeme fremfor Gud, til å 
være et levende offer for Ham. Nå, sett det opp som en kontrast til «Den 
liksom-troende», som kan være i stand til å snakke det, men som aldri vil 
leve det, fordi det ikke er blitt gjort levende for ham, til å leve det.  
 
Så sa bror Branham: "Dåpen i Den Hellige Ånd, banet en vei for Den 
Hellige Ånd Selv til å komme rett ned i fullkommenhet, tilbake til Ordet igjen, 
til å manifestere Seg Selv." 
 
Nå, det er her at mange av de som hevder å følge Budskapet, har kommet 
til kort. Og dette forteller oss at disse menneskene har stoppet opp ved 
pinsebudskapet. Og de har ikke kommet inn i hele Ordet for denne tiden. 
Og det er å gjenkjenne at broder Branhams tjeneste var "å erklære 
Kristus, at Han er til stede." Og det er her hvor stridigheter kommer, fordi 
de fleste nekter å tro at Kristi Nærvær er Budskapet. Så de fokuserer på 
budbæreren i stedet for på Budskapet. Og det er slik de går glipp av 
Brudgommen, Han som de kom ut for å se, som vi ser i Matteus 25. 
 
Broder Branham sa: "Dåpen i den Hellige Ånd, banet en vei for den Hellige 
Ånd Selv til å komme rett ned i fullkommenhet, tilbake til Ordet igjen, til å 
manifestere Seg Selv." Så hvis Den Hellige Ånd har kommet ned i 
fullkommenhet, hva er da fullkommenhet? 
 
Broder Branham ga oss svaret i 1964 fra 64-0823E Spørsmål og Svar 57. 
1. Korinterbrev 13 sier dette: Men når det fullkomne kommer, da skal 
det som er stykkevis ta slutt. Så alle disse små tingene med å hoppe opp 
og ned som et barn, prøve å tale i tunger, og alle disse andre tingene, når 
det fullkomne … Og vi har i dag, ved Guds hjelp, den fullkomne 



tolkningen av Ordet, med Guddommelig tolkning! Da skal det som er 
stykkevis ta slutt. "Da jeg var barn, talte jeg som barn, jeg forsto som et 
barn; men når jeg blir mann, legger jeg bort barnslige ting." Amen. Jeg 
går og forkynner, og da kommer jeg ikke frem til disse tingene. 
 
Nå til broder Branhams tale: 64-0705 Mesterverket 137. Men, det som 
denominerer seg, dør. Slik som Livet, i Luther, gikk videre for å danne 
Wesley; og fra Wesley fortsatte Det til pinsen; og fra pinsen, for å skape 
den originale sæden. Videre til pinsen, kommer ut av Wesley, inntil den tid. 
Grunnen til at pinsen kom ut av Wesley, er fordi den ikke var noen 
denominasjon, pinsen. Deretter gikk pinsen hen og denominerte seg, og 
(hva førte det til?) det utviklet seg til agnet. Det så ut som det Ekte.  
 
Og hva skjedde så? Den døde rett der. Så snart det begynte å denominere 
seg, organisere seg, rett der døde det. 
 
Fra talen 63-0728 Kristus er Hemmeligheten 424. Vis meg én kirke ... Jeg 
ønsker å vite det. Jeg har tretti-tre år med kirkehistorie. Vis meg én gang, et 
sted, hvor én eneste kirke noen gang ble organisert, og som ikke da 
døde på flekken. Vis meg ett sted hvor de noen gang reiste seg opp igjen, 
bortsett fra bare noen tall og slikt, ingen flere vekkelser. Skjønner? Det er 
ikke der. Nei da. Hun er helt borte.  
 
62-0422 Restaurasjon Av Brudetreet 448. Hva slags tre var det som 
hogde ned Kristi Brud? [“Det romerske.”] Hvordan? Ved å sette inn en 
erstatning, noe annet ved siden av Ordet. Så, ser dere, den 
protestantiske kirke som ikke tar Guds Ord, er en datter av Den 
romerske kirken. Gud organiserte aldri på noe tidspunkt en kirke. Den 
romersk katolske kirken var den første organisasjonen. Og alle sammen av 
dem, er døtre av henne, de som organiserer seg. De dør sammen med 
henne. 
 
62-0422 Restaurasjon Av Brudetreet 312 Hver gang Gud sender en 
rørelse blant Sitt folk, hver gang de denominerer seg, så dør de på 
flekken. Jeg vil at noen som kjenner til kirkehistorien, kan komme og 
motbevise det. Vis meg én gang at en organisasjon noen gang 
organiserte seg, og som ikke døde rett der. 
 
I talen 65-0218 Kornet Er Ikke Arving Med Skolmen 134. Gud velsignet 
aldri en organisasjon? Han brukte aldri en organisasjon. Når et 



budskap gikk frem, og de organiserte seg, døde det rett der. Jeg 
utfordrer en hvilken som helst historiker til å vise meg hvor det noen gang 
reiste seg igjen. Det døde rett der, og de ble værende rett der. Gud bare 
beveget Seg rett videre ut av den bæreren, inn i en annen; rett ut fra 
lutheranerne, inn i metodistene; rett videre ut av metodistene, inn i 
pinsevennene; nå har Han beveget Seg rett ut av pinsevennene, inn i 
Sæden.  
135. Fordi, det må være Sæden. Du kommer ikke utenom naturen. Det er 
ingen, ikke noe annet der som kan la det skje utenom Sæden, så Sæden 
vil produsere Seg Selv. Han er den samme i går, i dag, og for evig; den 
samme Ildstøtten, viser de samme tegn, den samme Kraft, den samme 
Gud, de samme miraklene, den samme tingen, og stadfestet Ordet og 
Bibelen, helt nøyaktig. Han er den samme i går, i dag, og for evig. Han 
leder an, i kveld. Gud hjelp oss å se Det og tro Det! Ja visst!  
 
61-0209 Jehova Jireh 48. Hva skjedde med Luther så snart Luther så 
Ildstøtten? Vel, han fulgte Den. Men hva gjorde han? Etter Luthers dager 
organiserte de en kirke kalt lutheranere. Da døde den rett der på den 
organisasjonen, for den er akkurat som Den katolske kirken. 
Deretter, der kommer Wesley. Ildstøtten beveget seg rett ut av 
organisasjonen, og gikk videre. Wesley så det, og av sted gikk han, etter 
det. Og så snart den første rekken døde, da organiserte de det, kalte 
det den Wesleyanske Metodist, eller Metodistkirken. Da de organiserte 
det, døde det rett der. 
Da så pinsevesenet det, de beveget seg ut, ikke fra rettferdiggjørelse, 
under Luther og helliggjørelse under Wesley, men de så dåpen i Den 
Hellige Ånd, tilbake til den opprinnelige velsignelsen. Her gikk de etter det 
(Åh, du.), Gikk ut og begynte å tale med tunger og Guds kraft som virket 
gjennom dem. Men hva gjorde de? Organiserte det. Det døde rett der. Men 
nå beveger Ildstøtten Seg ut. Den beveger Seg igjen. Det vil aldri ... 
49 Aldri noen gang ble en organisasjon noen gang oppreist, at den 
ikke døde. Den kom tilbake aldri igjen. Jeg utfordrer enhver historiker.  
 
Og så ser du, i det øyeblikket menneskene begynner å snakke om å 
organisere Budskapet eller Kristi lære, det er i det øyeblikket de vil dø. Og 
Ildstøtten vil bevege seg videre. Og de som blir dradd til en organisasjon, vil 
gå glipp av Bortrykkelsen. Alt sammen vil være over veldig snart; min bror. 
Vær veldig forsiktig, så du ikke organiserer det som Gud gjør. Bare gi slipp 
og la Gud få sin vilje. La oss følge opp med det som broder Branham sier 
her, fordi han spikrer virkelig fast denne holdningen som lar deg gjøre det. 



 
Menighetstidsboken Kapittel 3 – Efesus Menighetstid 64. Men som 
vanlig så lytter ikke folk til Guds advarsel. Den vekkelsesilden som er 
bygget på det hellige Ordet, er så herlig, og Åndens manifestasjoner er så 
velsignede, at en liten frykt sniker seg inn, og et hvisken i hjertet sier: 
«Hvordan kan vi beskytte den sannheten vi har? Hva kan vi gjøre for å 
sørge for at denne vekkelsen fortsetter?» Det er da «antikrist-ånden» 
kommer inn og hvisker: «Se, du har sannheten nå, se til at den ikke blir 
borte. Organiser dere og sett opp læresetninger med hva dere tror på. 
Sett alt sammen inn i en menighetshåndbok.» Og de gjør det. De 
organiserer seg. De legger noe til Ordet. Og de dør akkurat slik som 
Eva gjorde, fordi hun tok Ett feilaktig ord. Det er Guds Ord som gir liv. Og 
det er ikke hva vi sier om Ordet som teller, men hva Gud sa.  
 
Som broder Vayle sa: "Vis meg et kirkesamfunn som ikke har et 
trykkeri." 
 
Broder Branham fortsetter: 61-0209 Jehova Jireh 49. vis meg én eneste 
gang, at en kirke som noen gang organiserte seg, den døde, og forble 
død. Den reiste seg aldri mer, i verdens til kirkehistorie, den gjorde aldri 
det. Gud vil ikke det. Gud vil at vi skal være frie i Ham. Han vil ha oss til et 
sted hvor vi kan ta imot hele Gud. Ikke bli værende på dette fjellet; men 
bevege oss ut. Abrahams ætt. 
 
Legg merke til at broder Branham sier i Mesterverket 136. Men, det som 
denominerer seg, dør. Legg merke til at han sa: "Så snart det begynner å 
denominere seg, rett der døde det." Og da ser vi at det å denominere seg, 
viser at Livet har gått ut, fordi å denominere, det betyr å sette en bestemt 
verdi på den tingen. Når vi snakker om ting som gjelder valuta, da sier vi: 
Hva er valøren på regningene dine?  
 
Vel, ordet kirkesamfunn, i henhold til vår ordbok, har flere betydninger. 
Men de taler alle om ett sentralt tema. Mens jeg leser definisjonene, vil jeg 
at du skal tenke på hvilket tema som blir brakt frem gjennom disse 
definisjonene.  
1. En stor gruppe av religiøse forsamlinger forenet under en felles tro 
og ett navn og, organisert under en enkelt administrativ og juridisk 
rangordning.  



2. En av en rekke typer, verdier eller størrelser, som i et system av 
valuta eller vekter: Kassaapparater har rom for regninger av forskjellige 
verdier.  
3. Et navn eller en betegnelse, spesielt for en klasse eller en gruppe. 
 
Har du noen gang lagt merke til når du møter noen som hevder å følge 
Budskapet, det første de spør deg om, er: "Hvilken menighet går du i?" 
Eller: «Hvilken predikant hører du på.» De prøver å plassere deg inn i en 
bestemt klasse. Og deretter vil de ha et NAVN. Hva er det? Det er en 
organisasjon, organisert under et navn.  
 
Så hva er et navn?  
 
I Matteus 23:29 finner vi denne hendelsen hvor Jesus snakker med de 
skriftlærde og fariseerne. Dette er et utmerket eksempel når det gjelder å 
kjenne Det gamle testamente. Dette var sosieteten, de mest fornemme i 
Israel. De lærde og de mest hengivne menn. Og likevel, se på den 
irettesettelsen som Jesus gir dem. Legg merke til at Han sier: "Ve dere, 
skriftlærde og fariseere, (nå, dette ordet ve, er et utrop av sorg. Det er et 
ord som brukes til å uttrykke sorg eller forferdelse. Med andre ord, han sier: 
«Så sørgelig», eller: «For en ynkelig gjeng dere er.» Og så kaller Han 
dem ...) hyklere! (fordi, en hykler er en som vet bedre, men han vil ikke 
gjøre det som han vet er rett å gjøre, på grunn av noen personlige 
gevinster som han kan få ved å ikke gjøre det, eller erkjenne sannheten. 
Ordboken definerer hykleri som: Praksisen med å bekjenne tro, følelser 
eller dyder som man egentlig ikke holder eller besitter; en falskhet.) 
 
Og så forteller Jesus dem hvorfor de er hyklere. Han sier,  
29 For dere bygger profetenes graver og pynter de rettferdiges 
gravstøtter,  
30 og sier: (Nå, dette er nøkkelen til hvorfor han kaller dem hyklere, han 
sier: Det er hva dere sier. Det er ikke noe galt i det å bygge profetenes 
graver. Men å gjøre det, og deretter si:) hvis vi hadde levd på våre fedres 
tid, hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod. 
31 På den måten vitner dere mot dere selv at dere er barn av dem som 
drepte profetene. 
32 Fyll da deres fedres mål! 
33 Slanger! Giftslangers avkom! (og legg merke til at det er ikke bare 
dere slektslinje fra slanger, at de var ormeyngel, men de var giftslangers 
avkom. Fordi det er deres bitt som er så farlig og dødelig. Det som kommer 



ut av deres munn, er hva som dreper. Det er dødelige slanger som har en 
gift som dreper.) Hvordan kan dere flykte fra helvetes dom? 
(Hvordan kan dere det? De kan ikke, fordi det ble laget for denne typen 
mennesker. De er religiøse, men likevel dødelig feil, og med ord vil de 
drepe Sannhetens innflytelse. ) 
 
Legg merke til at alle eksempler på kirkesamfunn taler om en vurdert 
verdi, størrelse eller type. Så du ser at når vi tenker på det som angår et 
kirkesamfunn, da må vi tenke på hvilken verdi eller vurdering som er 
knyttet til det kirkesamfunnet vi snakker om. Og det spiller ingen rolle hva 
de holder fast ved. For en stadfestet profet har fortalt oss at når de 
organiserer seg, da dør de rett der. Og denne verdien viser hva det er, 
det som de verdsetter, slik som vi påpekte i forrige uke.  
 
Så, du ser at det å organisere seg, betyr den visse død for den kirken. 
Og hva betyr det? Det betyr at Livet har forlatt det. Og de har nå en verdi 
som de selv har tildelt. Med andre ord, hvis det ordet som de forkynte, og 
de understreket at dette var slik, og det var slik. Og da, hvis Gud bringer 
ytterligere mer lys over den bestemte tingen, eller til og med på en annen 
ting, og folket synes ikke at dette ytterlige lyset har den samme verdien 
for dem som det de allerede har, da avviser de det, de legger det til side. 
Og rett der har de organisert en trosretning. Og rett der kan ikke Gud 
lenger hjelpe dem, fordi de har avslått å få et ytterligere Lys fra Hans Ord.  
 
Vi ha de som holder fast ved denne holdningen at: "Velsignet være Gud, 
vi har en profet", og de vil ikke åpne seg selv opp for andre tjenester som 
Gud har plassert i menigheten, slik som den sanne femfoldige tjenesten. 
Det er derfor disse menneskene tørker opp og livet går ut av dem. Hvorfor? 
Fordi de har organisert seg rundt sin versjon av sannheten.  
 
Og hva om Gud sender dem en lærer, og de forkaster undervisningen? Da 
forkaster de Den Hellige Ånd. Fordi apostelen Johannes fortalte oss at Den 
Hellige Ånd er læreren. Og hva om denne læreren drar derfra, og folket 
forkaster enhver annen gave som Gud har plassert i menigheten? Da vil 
folket aldri komme til modenhet. Og livet vil bevege seg videre. Og de vil 
tørke opp, og gå glipp av hva Gud fortsetter å gjøre gjennom disse gavene 
som Han har plassert i menigheten. 
 
Paulus fortalte oss at den femfoldige tjenesten er til en 
fullkommengjøring av de hellige. Det betyr: Til en oppbyggelse av 



Kristi legeme, inntil vi alle når fram til troens enhet og kunnskapen om 
Guds Sønn, til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer 
Kristi fylde.  
Så det å avvise den femfoldige tjenesten, og gjøre den om til en enfoldig 
eller tofoldig tjeneste, det betyr at folket har satt en viss verdi på denne 
enfoldige eller tofoldige tjenesten. Og de har da stengt seg selv ute fra 
ytterligere Lys over Guds Ord.  
 
Nå taler jeg ikke om et ytterligere lys, som om det lyset er et tilleggslys. Jeg 
taler om en ytterligere forståelse av det Lyset som Gud allerede har gitt oss.  
 
Vi hører folk som sier: «Vi har broder Så og Så, og derfor trenger vi ikke 
noe annet.» Men det er like kjødelig som dette som apostelen Paulus 
irettesatte korintermenigheten for. Han sa: "Noen sier: Jeg tilhører Paulus,» 
eller: «Jeg tilhører Apollos,» eller: «Jeg tilhører Kefas.» Er dere ikke da 
kjødelige? Døde Apollos for dere, døde Kefas for dere, døde Paulus for 
dere. " 
 
1 Korinterbrev 1:12 " Det jeg sikter til er dette, at hver og en av dere sier: 
«Jeg tilhører Paulus,» eller: «Jeg tilhører Apollos,» eller: «Jeg tilhører 
Kefas,» eller: «Jeg tilhører Kristus.»  
13 Er Kristus delt? Ble Paulus korsfestet for dere? 
 
Og igjen, i I Korinterbrev 3:1 Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som 
til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. 
2 Jeg gav dere melk og ikke fast føde. For dere var ennå ikke i stand til å ta 
imot den, og fremdeles er dere ikke i stand til det.   
3 Dere er jo fortsatt kjødelige. For når det er misunnelse, strid og 
splittelse mellom dere, er dere ikke da kjødelige og vandrer etter 
mennesker? 
4 For når én sier: «Jeg tilhører Paulus,» og en annen: «Jeg tilhører 
Apollos,» er dere ikke da kjødelige? 
5 Hvem er da Paulus, og hvem er Apollos? Er vi ikke tjenere, gjennom 
hvem dere trodde, og det ettersom Herren gav hver enkelt? 
6 Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst.  
7 Så er da de som planter ingenting, heller ikke den som vanner, men bare 
Gud som gir vekst.  
8 Den som planter og den som vanner, er ett, og hver av dem skal få sin 
egen lønn etter sitt eget arbeid.  
9 For vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds åker, dere er Guds bygning. 



10 Etter den Guds nåde som ble gitt meg, har jeg lagt grunnvollen som en 
vis byggmester, og en annen bygger på den. Men hver enkelt må passe på 
hvordan han bygger videre på den. 
11 For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er 
Jesus Kristus.  
12 Men om noen bygger på denne grunnvollen med gull, sølv, kostelige 
steiner, tre, høy eller halm,  
13 skal den enkeltes arbeid bli åpenbart, for Dagen skal vise det, for den 
skal bli åpenbart med ild. Og ilden skal prøve den enkeltes arbeid og finne 
ut hvilken kvalitet det er av.  
14 Hvis det verk han har bygd opp blir stående, skal han få lønn. 
15 Hvis hans verk brenner opp, skal han lide tap. Men selv skal han bli 
frelst, men da som gjennom ild.  
 
Så dere skjønner, hvis lyset som Gud fortsetter å dele ut ved Den Hellige 
Ånd, blir forkastet fordi det ikke kom fra din leder, da viser det at du aldri har 
mottatt Guds Lyset, og dermed Guds Liv. Men du har i stedet bare tatt imot 
det redskapet som Gud brukte. Og når du står imot Guds arbeid i en hvilken 
som helst form, da viser det at du også står imot Gud selv.  
 
Selv Jesus selv sa: Johannes 13:20 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den 
som tar imot en som Jeg sender, tar imot Meg. Og den som tar imot Meg, 
tar imot Ham som har sendt Meg.  
 
Så det å si: «Jeg aksepterer Hans profet, men ikke Hans lærer.» Det er å 
si: «Jeg stoler egentlig ikke på at Gud kan holde Sitt Ord.» Og det å si: 
«Jeg aksepterer Hans lærer, men ikke Hans apostler, eller evangelister, 
eller pastorer, etc.» Det betyr at du er kjødelig, slik som apostelen Paulus 
fortalte til korintermenigheten. Og det å være kjødelig, det viser at livet ikke 
er der. Og da stoler de bare på en form. De har en form for gudfryktighet, 
men de fornekter dens kraft. Og Gud fortalte oss i Romerne 1:18, at Guds 
kraft er Hans Ord. Så de fornekter Ordet. 
 
Broder Branham sa i talen: 65-0218 Kornet Er Ikke Arving Med Skolmen 
134. Gud velsignet aldri en organisasjon? Han brukte aldri en 
organisasjon. Når et budskap gikk frem, og de organiserte seg, døde 
det rett der. Jeg utfordrer en hvilken som helst historiker til å vise meg hvor 
det noen gang reiste seg igjen. Det døde rett der og ble værende rett 
der. Gud bare beveget Seg rett videre ut av den bæreren, inn i en 
annen;  



 
61-0209 Jehova Jireh 48. Hva skjedde med Luther så snart Luther så 
Ildstøtten? Vel, han fulgte Den. Men hva gjorde han? Etter Luthers dager 
organiserte de en kirke kalt lutheranere. Da døde den rett der på den 
organisasjonen, for den er akkurat som Den katolske kirken. 
Deretter, der kommer Wesley. Ildstøtten beveget seg rett ut av 
organisasjonen, og gikk videre. Wesley så det, og av sted gikk han, etter 
det. Og så snart den første rekken døde, da organiserte de det, kalte 
det den Wesleyanske Metodist, eller Metodistkirken. Da de organiserte 
det, døde det rett der. 
Da så pinsevesenet det, de beveget seg ut, ikke fra rettferdiggjørelse, 
under Luther og helliggjørelse under Wesley, men de så dåpen i Den 
Hellige Ånd, tilbake til den opprinnelige velsignelsen. Her gikk de etter det 
(Åh, du.), Gikk ut og begynte å tale med tunger og Guds kraft som virket 
gjennom dem. Men hva gjorde de? Organiserte det. Det døde rett der. Men 
nå beveger Ildstøtten Seg ut. Den beveger Seg igjen. Det vil aldri ... 
49 Aldri noen gang ble en organisasjon noen gang oppreist, at den 
ikke døde. Den kom tilbake aldri igjen. Jeg utfordrer enhver historiker.  
 
Så vi må være bevisste på hva broder Branham lærte oss. Fordi han lot oss 
få vite hva som var organisasjonens attributter og egenskaper. Og det å 
organisere seg, er åndelig død. 
 
65-1127E Jeg Har Hørt, Men Nå Ser Jeg 185. De organiserer seg, de tar 
livet av seg selv. Det er der de dør.  
 
62-0401 Visdom Kontra Tro 239. Og en mann eller en kvinne som vil ta 
Guds Ord nøyaktig slik Det ble gitt oss, bevare Det slik Gud sa Det, 
Det er Liv. Men å blande det med noe visdom fra en eller annen 
organisasjon, da dør du rett der, akkurat slik som de gjorde i 
begynnelsen. Dette er Sæden. Det er veien, det var slik Det handlet 
første gang, det er slik Det vil handle hver gang. Det har det alltid gjort. 
Om Gud tillater det, vil vi bevise det ved Bibelen denne formiddagen. Det er 
den eneste måten det kan vokse på, at de atskiller Seg fra all 
resonnering eller noe annet, og bare tror Ordet.  
 
65-1031M Kraft Til Å Forvandle 181 Og hvis den organiserer seg, da vil 
også den dø! Det er riktig. Den kan ikke reprodusere seg selv, fordi den 
er en hybrid. Det stemmer.  
 



Nå, idet vi avslutter.  
 
Broder Branham sa i talen: 65-1127B Prøver å gjøre Gud en tjeneste 289. 
Og en hvilken som helst mann som bygger noe, en organisasjon, eller 
hva om helst, noe som er på utsiden av Guds Ord, det er skjelvende 
sand, og vil falle! Det vil dø så sikkert som bare det, fordi Guds Ord er 
et voksende Brudelegeme. Du kan ikke ha bare foten, bare armen, bare 
låret. Disse tingene kommer i sin tid.  
290. Og pinsevenner, dere gjorde det til å være bare én ting. Derfor kan 
dere ikke ta imot en ny åpenbaring. Det er grunnen til at dere blir 
stående rett der hvor dere er, og dør. Det beveger Seg videre. 
 
..." They're dead, gone. ..."Fra sin preken 65-0725M De Salvede i 
Endetiden 233. For det er umulig for dem som engang ble opplyst, og 
ikke beveget seg videre med Ordet der det fant sted, de er døde, borte; 
og torner og tistler som er nær ved å bli forkastet, hvis ende er å 
brennes. Er det rett? 
 
Vi er nødt til å fortsette å bevege oss videre, brødre og søstre. Så lenge 
Ildstøtten beveger seg, da må også vi bevege oss sammen med Den.  
 
63-1117 Én Gang Til 18. Men husk at Guds barn kjørte aldri sine teltstaver 
ned, eller så fast, at de ikke kunne dra de opp. Og da ilden beveget seg, 
Ildstøtten, da beveget de seg sammen med Den. Skjønner? De beveget 
seg sammen med Ildstøtten. 
19 Men når du får Ildstøtten til å gjøre noe, den Hellige Ånd gjør noe, og så, 
etter at denne mannen som fikk Budskapet, forlater dette livet, da sier de 
at de skal organisere seg over hans virksomhet. Og Ildstøtten beveger 
seg da rett ut og lar dem sitte der, bare går rett videre. De har satt 
teltstavene så hardt ned, at de ikke kan bevege seg.  
 
La oss be ... 
 


