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dere som ser etter ham, og tror at Han ville gjøre det og at han holder Sitt Ord, 
det er til dere løftet er gitt. Legg hendene deres på noen og be, mens jeg ber for 
dere herfra. 
82 Herre Jesus, nok har blitt sagt, nok har blitt gjort. Ordet som var blitt lovet 
har blitt manifestert. Messias, Guds Kristus, er i Guddommelig Nærvær. Vi 
føler Ham. Vi ser Ham. Vi vet at han lovet dette i de siste dager. ”Som det var 
i Sodomas dager, så skal det være når Menneskesønnen er åpenbart. ” Da vet 
vi. Vi ser ilden på himmelen, atombombene. Vi ser makkspiste nasjoner. 
Nasjonen bryter sammen. Vi ser at Israel er i hjemlandet. Ethvert tegn som var 
lovet, har blitt oppfylt. Den neste ting er den lovede Sønn som kommer. Å, 
Evige Gud, i Jesu Kristi Nærvær, den store Hellige Ånd som er her nå, som 
stadfester at han er her. Hør bønnen til dette folket. Hør disse Kristne. Når jeg 
reiser herfra så vil de ikke si at broder Branham gjorde dette. Noen andre la 
hendene på dem, og de ble helbredet. Men Du lovet at røsten hadde  et tegn. 
Må de bli helbredet, som jeg overgir dem til deg i Jesu navn. 
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…Broder Branham. Takk. Må vi bli stående et øyeblikk mens vi leser Ordet. 
Vi vil gå rett til Ordet i kveld, vi vil ikke ta alt for mye av tiden. Så jeg vil at 
dere gå med meg i kveld, til Andre Mosebok, og begynner med det 4de 
kapittel i Andre Mosebok. 

Da svarte Moses og sa: ”Tenk om de ikke vil tro 
på meg eller høre på min røst, men sier: Herren 
har ikke vist Seg for deg.” 

Da sa Herren til ham: ”Hva er det du har i 
hånden?” Han sa: ”En stav.” 

Han sa: ”Kast den på bakken!” Så kastet han 
den på bakken, og den ble til en slange, og 
Moses flyktet for den. 

Da sa Herren til Moses: ”Rekk ut hånden og 
grip den i halen.” Han rakte ut hånden og holdt 
den fast i halen, og den ble til en stav i hånden 
hans. 

Dette skjer for at de skal tro at Herren, deres 
fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og 
Jakobs Gud har vist Seg for deg.” 

Herren talte til ham igjen og sa: ”Stikk nå 
hånden din inn på brystet!” Han stakk hånden 
inn på brystet. Da han  tok den ut, se, da var 
hånden hans spedalsk, som snø. 

Han sa: ”Stikk hånden inn på brystet igjen.” Så 
stakk han hånde inn på brystet igjen, og se, den 
ble like frisk som resten av hans kjøtt. 

”Det skal bli slik at hvis de ikke tror på deg, 
eller ikke vil ta hensyn til budskapet i det første 
tegnet, så skal de tro budskapet i det andre 
tegnet. 

La oss bøye våre hoder. Med våre hoder bøyet, og våre hjerter også, så undrer 
jeg på om der er noen her i kveld som har et bønnebegjær? La det bli kjent ved 
at du løfter opp din hånd. Må Gud gi hva dere ber om. Vår Himmelske Far, vi 
ser det som et privilegium å få komme til deg i Navnet til Herren Jesus. Og vi 
er lovet ved Ham, at hvis vi spør om noe i Hans Navn, så vil det bli gitt til oss. 
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Du kjenner behovet til hver eneste en av oss, Du vet hva våre hender 
representerte som de gikk opp. Jeg ber, Far, at Du vil svare på hver forespørsel 
i kveld; ta ære. La nå den store Lærer av Ordet, den Hellige Ånd, komme på 
oss i kveld og åpenbare Seg Selv til oss… og gjøre Seg Selv kjent til oss ved 
beviset på Hans oppstandelse. Må Han komme blant oss  i kveld og besøke 
våre hjerter. Tal til oss gjennom de ting som Han lovet for denne dag. Må 
Ordet som er lovet for denne time manifesteres foran oss slik at vi kan hvile 
sikkert i denne store og vanskelige tid som Du sa ville komme på jorden for å 
prøve alle mennesker. Og det har i sannhet kommet til den tid, Far, da 
mennesket blir prøvd. Og der er så mange forskjellige slags vinkler at nesten 
ingen vet hva de skal gjøre. Men Herre, jeg ber om at Du vil gjøre kjent for oss 
i kveld at Du er her med oss, for å hjelpe oss. Gi oss våre forespørsler. Jeg spør 
om det i Jesu Kristi Navn. Amen. Vær så god og sitt ned. 
2 Jeg har vært litt sen hver kveld. Jeg tenker på denne mikrofonen… Men 
det er den er til båndopptakeren. Men denne her, tror jeg er den jeg skal lytte… 
tale gjennom. I morgen kveld er det bankett aften, så ikke glem den. Jeg tror 
det har vært annonsert hvor folket skal gå.  
3 Vi setter sannelig pris på deres samarbeide, og de store ting som vår Herre 
har gjort. I kveld så tror jeg at hvis… med mindre vi kjenner Guds Ord, så vet 
vi ikke hva vi skal gjøre. Vi kan ikke ha tro før vi vet hva Guds vilje og hva… 
Og hvis vi vet at det er Guds vilje, at Guds Ord sier noe, da kan vi gladelig 
følge det. Dersom Herren Jesus gikk omkring personlig på jord i kveld i 
menneskelig kjøtt, og Han sa, ”I morgen vil det regne hele dagen.” Da ville det 
være veldig lett for meg å ta en paraply når jeg drar denne morgen, fordi Han 
sa det.  
4    Hvis Han ikke sa det, da vet jeg ikke hva jeg skal se etter. Det er måten det 
er på. Hva enn vi gjør, så ønsker vi å kjenne timen, tidsalderen vi lever i.  Til 
nykommerne, denne uke n har vi prøvd å vise at Gud fra begynnelsen visste 
om enden. Det gjør Ham uendelig. Hvis Han ikke er uendelig i kveld, så er 
Han ikke Gud. Og Han må være Allmektig, allesteds nærværende, altvitende, 
og Allmektig for å være Gud: all kraft, vite alle ting, alle steder, og kjenne 
enden fra begynnelsen. Hvis ikke, så er Han ikke Gud.  
5 Ingen ting er egentlig ute av balanse. Det er oss. Men ingen ting i Guds 
Ord… det tikker akkurat som ei klokke. Og når tiden kommer for at det skal 
skje, ’ordene som er tildelt for den tidsalderen, så skjer det. Kan hende vi 
tenker at det ikke skjer. Noen ganger skjer det, og vi vet det ikke. Jesus sa en 
gang… De sa til Ham, ”Hvorfor sier alle de skriftlærde at Elias først må 
komme?” De trodde det. De trodde at Elias ville komme. Og Jesus så på dem 
og sa, ”Elias her allerede kommet, og dere kjente ham ikke.” Det gikk rett 
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78 Det er en dame som sitter bak der fra den samme byen, et sted kalt for 
Singer. Hun lider av høyt blodtrykk, og hennes navn er Clark. Tror du, fru 
Clark? Ja vel. Du kan ha hva du spurte etter. Tror dere? Der er tegnet, lytt på 
røsten. Omvend dere. Kom tilbake til Gud så kvikt dere kan. Jesus Kristus er 
her i kraften av Hans oppstandelse. En ond og utro generasjon mottar Jesu 
Kristi tegn, som lever iblant folket. Han kunne ikke gjøre det med bare meg. 
Det trengs dere også. Ser dere? Kvinnen var nødt til å berøre Hans kledning. 
Dere må røre ved Hans kledning. Vi er bare redskaper.  
79 Tror dere av hele deres hjerte? Hvor mange tror det? Løft deres hender 
som dette og si, ”I sannhet tror jeg det.” Hvis dere tror, så sa Jesus dette, 
”Disse tegn skal følge dem som tror. Om de legger sine hender på de syke, så 
skal de bli friske.” Tror dere det? Det er sent. Vi har ikke tid… Det er 25 
minutter til klokken er ti. Vil dere bare legge hendene over på hverandre, og 
bare gjøre som jeg forteller dere nå. Bare legg hendene på hverandre. Dere 
vet… ovenpå hvor dere er. Dere vet så godt som noe, etter at Skriften har blitt 
forkynt og klart identifisert, over hele bygningen… Jeg ser en annen en rett nå 
(Ser dere?) og en til rett der; prostata trøbbel, en dame med Tuberkulose. Ser 
dere? Det er alle steder nå. Men det gjør deg svak. Og hva mer. Du ser femti 
(tilfeller). Neste gang ser du sytti. 
80 Jesus gjorde dette en gang ved Sykar, og hele byen trodde på Ham. De så 
etter Messias. Messias er her, den hellige Ånd, Messias for denne dag. Den 
Messias som stadfester Ordet, Hans løfter. Jeg ønsker at hver og en av dere, 
som dere legger hendene på hverandre dersom dere er troende… Ikke be for 
deg selv. Be for den personen (ved siden av deg), og de vil be for deg. Det 
samme Ordet som lovet dette i de siste dager, lovet også… Husk at Jesus sa, 
”Disse tegn skal følge dem som tror.” Helbredelsen som kommer tilbake er 
røsten på at tegnet har blitt anerkjent. De la hendene på den syke, som et tegn. 
Røsten er et ”Halleluja, Herren har helbredet meg.” Dersom disse tegn følger 
en røst… Om du er en troende så vil det følge, røsten vil følge tegnet. Hvis jeg 
ga deg dette tegnet som jeg sa kom fra Gud, og Gud lovet det i denne tid, og 
det har blitt så grundig lagt ut at ikke engang en vantro kunne holdes borte fra 
å tro det. Ser dere? Gud har vendt seg rundt og stadfestet det, for å gjøre det 
slik. 
81 Han er her. Hver og en nå, på den måten dere ber i deres egen menighet… 
hvis det er til deg selv, høyt, eller hva enn det er. Be for den personen du har 
hendene på, for de ber for deg. Se opp nå. Og i Messias’ Nærvær, Kristus, Den 
oppstandne er fremdeles i live etter to tusen år, hvordan kan vi sitte numne og 
stive i ånden? Dette burde sette denne nasjonen i brann. Dette burde få 
Beaumont til å omvende seg i sekk og aske. Men vil det gjøre det? Nei. Men 



22 

 
lønner deg. Jeg har aldri sett kvinnen i mitt liv. Hva var det? Det er nødt til å 
være Ånden. Dere kan si som Fariseerne, ”Det er av djevelen.” Vel, dere vil få 
deres lønn. Sier dere at, ”Det er Kristus,” så vil dere få Kristi lønn. Jeg tror at 
det er Ordet som blir identifisert i de siste dager, ikke meg. 
75 Her er det en annen liten dame som sitter rett ned her. Hun lider av 
åreknuter i sine bein. Hun har komplikasjoner. Hun hadde hjerte trøbbel. Hun 
ber for ev av sine kjære. Det er en bror. Hun gråter. Hun har kontakt. Det er 
meget alvorlig med den broren. Det er et diabetisk tilfelle. Han har også en 
annen skygge. Han er en synder, og du ber for ham. Det stemmer. Fru Welton, 
hvis du tror av hele ditt hjerte, så vil Gud gjøre det for ham. Tror du det? Det 
er ditt navn. Er det noe mer enn hva Jesus sa til Simon? ”Ditt navn er Simon. 
Du er sønn til Jonas.” Bare ha tro. Ikke tvil på det. Tro av hele ditt hjerte. Hvis 
du tror det, så vil Gud bringe det til å skje. Om du bare kan… 
76 Her er en liten dame som sitter rett over her, og ser rett på meg. Hun har 
rødt hår; håret hennes er trukket bakover. Kan dere ikke se dette lyset, som på 
en måte er ravgult, og det sirkler rundt over kvinnen? Hun vet at det skjer rett 
nå, for hun føler det. Det er så nære henne at hun ikke kan hjelpe for at hun 
føler det. Hvis det stemmer dame, så løft opp din hånd. Der er hun. Jeg er en 
fullstendig fremmed for deg. Jeg vet ingenting om deg. Men du satt der og ba. 
Dersom det er rett så vink med din hånd slik som dette. Hvis Jesus Kristus er 
Guds Sønn, som Han er, en Yppersteprest som sitter ved Guds høyre hånd, og 
jeg bare står her ved en gave som er utenfor menneskelig resonnering, og ikke 
tenker av meg selv. Jeg bare hviler mitt eget sinn og tanker, og bare lar Gud 
bevege Seg inn. Tror du at Han… Gud vet at jeg ikke kjenner deg, og du vet 
det samme. Så hvis Gud vil åpenbare dine vanskeligheter for meg, eller noe 
som du venter på, eller ønsker, eller noe mer, vil du tro at Gud kan gjøre det? 
Du har trøbbel med ryggen. Det er en av tingene du ber for. Og du har 
vanskeligheter med øynene dine. Tror du at Gud vil helbrede dem, og gjøre 
dem friske? Gjør du? Gjør du? Tror du at Gud kan fortelle meg hvem du er? 
Fru Hallman. Tro av hele ditt hjerte nå, så kan du ha hva du har spurt om. Tror 
du det? 
77 Her er en eldre kvinne som sitter litt bak henne der. Hun ber også. Hun har 
sukkersyke. Jeg håper at hun ikke går glipp av dette. Det (Lyset) er rett over 
henne. Hun er eldre. Vent et øyeblikk. Må Herren hjelpe meg nå. Hennes… 
hun fanget det. All right. Jeg så da hun var i kontakt. Hun er ikke herfra, hun er 
fra Louisiana. Byen hennes er et sted som er kalt for Singer, Louisiana. Hun 
lider av sukkersyke. Hennes navn er fru Doyle. Løft opp din hånd hvis det er 
sant. Ja vel. Jeg er en fullstendig fremmed for henne; jeg har aldri sett henne i 
mitt liv. Men Jesus Kristus, Guds Sønn, vet alt om deg. 

Tegnets Røst 3 

 
forbi de skriftlærde, forkynnerne, disiplene, og det var Døperen Johannes. Han 
kom på hver antatte måte han skal komme på, likevel kjente de ham ikke. Det 
sømmer seg å gjenkjenne timen vi lever i, og tiden vi lever i. 
6 På dette ønsker jeg å tale i kveld, om, ”Tegnets Røst.” En underlig tekst. 
Dog gjør Gud underlige ting på uvanlige måter; det er hva som gjør Ham til 
Gud, fordi Han er overnaturlig. Alt som Han gjør, det gjør Han… Han kan 
gjøre det i det overnaturlige, fordi Han er overnaturlig. Nå til Tegnets Røst. 
Tegnet har en røst. Blodet har en røst. Blodet talte fra jorden, og så videre. 
Abels rettferdige blod talte ut mot Kain. Og Bibelen sier ”Jesu Kristi Blod 
taler om større ting enn Abels blod gjorde.” 
7 Vår scene i kveld, åpner opp i Annen Mosebok, og tiden for utgangen var 
tiden for utkalling. Utgangen var for hånden. Moses, Guds tjener, hadde blitt 
kalt til pliktens vei. Og i å gjøre hva han tenkte… Han var høyt utdannet i 
Egypt, han hadde lært all Egypts visdom. Og tilsynelatende i å være et stort 
militært geni, så hadde han en måte å utfri sitt folk fra trelldommen, fordi han 
skulle bli den neste Farao. Og hvor lett det ville ha vært for ham å gjøre det. 
Men dere ser, at hvis så hadde vært tilfelle, da ville det ha vært en naturlig 
ting. Gud tar ikke naturlige ting. Han tar overnaturlige ting for å bevise Seg 
Selv. 
8 Så med 40 års utdannelse, den høyeste og beste han kunne få, den beste 
vitenskapsmann som han kunne bli, med forståelsen fra sin mor, hans lærer, at 
han var den som skulle utfri folket… Og han dro ut i kraft av sin forståelse og 
drepte en Egypter. Og fra det så fant han ut at hans bestrebelser feilet, og 
flyktet ut i ørkenen. Og hva Egypt og utdannelse hadde lagt i ham i 40 år, så 
tok det Gud nye 40 år for å ta det ut av ham. (Ser dere?), slik at han ikke skulle 
stole på sin utdannelsesetikk, men stole på det overnaturlige. Og nå var tiden 
for hånden… Gud hadde gitt Abraham et løfte 400 år før den tiden, at hans 
sæd skulle bo i et fremmed land, for så å bli brakt ut med en mektig hånd. Og 
da tiden for løftet kom nær, så var det at Gud satte Moses på scenen. Og 
Moses, i sin absolutte fiasko, hadde dratt ut i ørkenen. Forbildet her… det er et 
vidunderlig forbilde her som vi ikke må gå glipp av, ser dere? Et forbilde. Gud 
brakte Israel, sitt folk ut, en nasjon… en nasjon ut av en nasjon. En nasjon ut 
av en nasjon, et vakkert bilde på i dag, hvor Gud kaller Sin Brud ut av en 
kirke, den Kristne Brud ut av en Kristen kirke, en Brude-Menighet ut av en 
kirke, som i Bibelen er kalt for, referert til… Jeg har flere notater og 
Skriftsteder skrevet ned her om denne leksen, i kveld.  
9 Noen ganger er den kalt for, ”den valgte” ”den utvalgte,” eller ”levningen 
av kvinnes sæd.” Det var kalt for Bruden, hva Gud ved Sin forutviten ordinerte 
det å være. Det er, Bruden som kommer ut av kirken. Dere ser, hele tingen er 
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kirken. Men Gud tar et folk ut av den kirken som Brud. Han sa at Han ville, og 
Han gjorde det. Legg merke til… Eller at han ville gjøre det. Legg merke til 
hvordan Han gjorde det, og sedvanen Han gjorde det på. Vi vil se på dette nå, 
som Han brakte ut Israel, hvordan Han gjorde det, og måten Han gjorde det på. 
10 Legg merke til, at på tiden da løftesordet skulle bli oppfylt, så kalte Han 
Moses ved forutbestemmelse, og utvalgte ham for jobben. Ser dere? Gud har 
alltid personen på plass ved tiden. Ingenting slår feil med Gud. Han sa det, det 
kan ikke slå feil. Hvis det slår feil, så feiler Gud; fordi Gud er Ordet. Legg 
merke til at Ordet måtte manifesteres. Og når Ordet måtte manifesteres for et 
løfte, så sender Gud alltid en profet for å manifestere det løftet, fordi Herrens 
Ord kommer til ham. 
11 Moses, forutbestemt for denne hensikt, var kalt til jobben. Ingen andre 
kunne gjøre det. Når Gud har kalt en person for en jobb som skal gjøres, så er 
det ingen som kan ta hans plass. Ingen kan ta din plass, din eiendommelighet. 
Ofte har jeg undret på hvor jeg skulle ha likt å ta Oral Roberts plass, og hvor 
jeg skulle likt å ta Billy Grahams plass, eller noen slik som det, at jeg kunne 
tale til en forsamling med mennesker, og kalle syndere til alteret, glemme det, 
og dra hjem, og ikke behøver å stå der og kjempe mot… Jeg kan ikke være 
Billy Graham, men heller ikke kan Billy Graham være meg. Jeg kan ikke være 
Oral Roberts; Oral Roberts kan heller ikke være meg. Enhver av dere er 
nøyaktig satt i Guds husholdning for sin plass. En faster hele tiden og taler 
med Gud, mens en annen kaster ut djevler fordi denne ene faster. Men det er 
hele Kristi Legeme som virker sammen, i enhet.  
12 Når vi ser disse denominelle hindringer bryter oss opp, så er det hva som 
sårer mitt hjerte. Ser dere? Fordi det er tingen som atskiller oss. Vi er ett. Der 
er ingen store mennesker iblant oss. Vi er alle det samme. Vi er Guds barn. Det 
er bare En stor iblant oss, og det er Kristus. Vi må anerkjenne Ham. Og hvis vi 
søker ære fra en annen, så kan vi ikke ha tro, for da har vi tro på hverandre. Vi 
blir nødt til å ha tro på Kristus. Han er Den iblant oss som vi må ha tro til, og 
så tro på hva Han gjør, og hva Han har gitt til oss. Ingen kunne ta Moses’ 
plass. Uansett hvor mye du løper, og hvor mye du prøver å komme bort fra 
det, så vet Gud hva Han gjør. 
13 Han visste nøyaktig hva Han måtte ta og gjøre ut av Moses. Disse ting var 
nødt for å skje. Pass på. Ingen kunne ta hans plass. Gud ga ham et tegn for å 
bevise hans kall og påstand, da han dro ned til Egypt. Gud gir alltid en 
budbærer et tegn og en røst av dette tegnet. Og dette tegnet identifiserer 
mannen dersom det er skrevet i Skriften. Slik som Johannes sa, ”Jeg er en som 
roper i ørkenen.” De sa, ”Er du Messias?” Han sa, ”Jeg er ikke Messias. Men 

Tegnets Røst 21 

 
Hvor enn dere er, på galleriene, eller på de nedre gulv, hvor enn dere er, ikke 
beveg dere (omkring.) Sitt bare stille og be. Si, ”Herre Jesus, Bibelen sier i 
Hebreer Brevet 4, at Du rett nå er en Yppersteprest som kan bli rørt ved våre 
skrøpeligheter. Og vi ser Deg på jorden. Da Du var her på jord, så rørte en 
liten kvinne din kledning. Du snudde Deg rundt og sa, ”Hvem rørte ved Meg?” 
Hun gjemte seg selv, men hennes tro var identifisert. Jesus fortalte henne om 
blodsykdommen hennes, og Han sa at hennes tro hadde frelst henne. Han er 
den samme Yppersteprest. 
72 Dersom han er den samme i går, i dag, ja til evig tid, så må Han oppføre 
Seg på samme måte dersom dere berører Ham. Og hva gjør det da? Der må 
være menneskelig kjøtt på jord for å tale Hans røst. ”Jeg er stammen, dere er 
greinene.” Der er ingen måte å gå forbi det på, venner. Bibelen beviser det. 
Tror dere forkynnere der bak på det? Dere der ute nå, bare vær ærbødige og 
be. Si, ”Herre Jesus, la meg berøre Din kledning.”  
73 Og dere ser, at den nærmeste (person) til meg, står 20 fot fra meg eller 
mer. Jeg kjenner ikke en sjel der ute. Jeg kan ikke se noen som jeg virkelig 
kjenner i kveld, unntatt Pat Tyler som sitter her foran i fronten, en venn av 
meg. Her er folk på senger og bårer. Vi så et tilfelle på en sykeseng i går kveld 
som ble lukket opp. Mannen sto opp og gikk bort. Hvorfor kan dere ikke i 
kveld? Ser dere? Bare tro. Det er alt dere trenger å gjøre. Hans Nærvær vil 
gjøre det. Her er Han. Dere må stå ved siden av Ham for å bli reist opp på de 
siste dager. Dere som tror, som tror at dere ber igjennom, bare se denne veien 
nå. Som Peter og Johannes sa, ”Se på oss,” og de så alvorlig, mannen gjorde, 
forventet å se noe. Han sa, ”Sølv og gull har jeg ikke. Men det jeg har…” 
Helbredelse har jeg ikke. Men det jeg har, en gave fra Gud, gir jeg dere, om 
dere kan tro det, så vil Gud bevirke det. Bare prøv det. Her er det rett nå. 
Amen. Jeg liker det. Det sitter en dame rett her. Hun er på en måte en kraftig 
person, hun sitter rett der ved enden. Har du et bønnekort, dame? Hun er på en 
måte kraftig… Du har ikke… rett her, har du bønnekort? Du har ikke noe 
bønnekort? Tror du likevel? Du trenger ikke noe bønnekort hvis du kan tro.  
74 Røsten kastes tilbake, det er grunnen til at det er vanskelig å kalle på folk 
slik som dette. men prøv å lytte på meg så godt som dere kan nå. Jeg kjenner 
deg ikke. Du har ikke noe bønnekort. Derfor vil du ikke komme til 
plattformen. Om Gud vil åpenbare for meg hva dine vanskeligheter er, vil du 
tro at hva… Det ville være den samme ting, akkurat som Han åpenbarte til 
kvinnen hva hennes vanskeligheter var, kvinnen ved brønnen… Sara, hva hun 
sa, og så videre. Tror du det? Tror du at det vil bli all right? Du lider av en 
blodtilstand, noe er galt med blodet ditt. Hvis det stemmer så løft opp din 
hånd. Ja vel. Du har det ikke nå lenger. Det blir lyst over deg. Jesus Kristus 
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blitt døpt med Kristen dåp, må de finne menigheten som gjør det, og bli døpt. 
Gi det Herre. Må de ikke bare bli døpt med vann, som bare er et utvendig tegn 
på noe innvendig har skjedd… Bibelen sier at der er en tro, en Herre, en dåp. 
Og den dåpen er en åndelig dåp, legemet blir vasket. Det er bare en 
illustrasjon, eller for å gi et tegn at noe har skjedd innvendig. Men det er sjelen 
som må bli døpt med den Hellige Ånd. Det er det evige som kommer inn i den 
menneskelige natur og forandrer den, og gjør den til en troende… 
68 Jeg ber om at de vil motta den Hellige Ånd. Jeg overgir dem til deg nå, 
som budskapets trofeer og Kristi nåde. Jeg ber i Hans Navn. Amen. Med deres 
hoder ærbødig bøyet… jeg har bare 7 minutter. Jeg kunne ikke ha en 
bønnelinje på den tiden. Jeg vil spørre dere om å sitte rett hvor dere er. Jeg er 
lei meg for å ha holdt dere så sent. Vi vil be for hver og en. Dere folk der ute 
som har bønnekort, ikke vær bekymret. Vi vil få tak i dere. Men vi vil bare se 
om den Hellige Ånd vil åpenbare til oss. Dersom dere tror på ham, og dere tror 
at dette er tegnet… Husk at Engelen var en Mann. Han spiste, Han drakk 
framfor Abraham. Og likevel kunne Han… Og Sara i teltet, Han kunne skjelne 
tankene som var i hennes hjerte. Det var et tegn Han var Ordet. 
69 Hvis bare Ordet kan komme til oss, så lovet Han å utføre den samme ting. 
Nå til dere der ute i forsamlingen som ikke har bønnekort, som vet at du ikke 
kommer til å være i bønnekøen, og jeg kan ikke skjelne hva som er hva med 
mindre Herren vil vise meg, og dere tror at Gud så sikkert helbreder de syke. 
Jeg vil at dere skal tro rett nå i noen få minutter. Bare be og si, "Herre Jesus, 
jeg vet at mannen som taler bare er et menneske. Men han har fortalt oss i 
kveld og bevist det for oss at den Hellige Ånd, at verden ikke kunne drepe… 
De kunne drepe Jesus. Da Han var i kjød så kunne de ta livet av Ham. Men nå 
er Han oppreist i en herliggjort tilstand. Han kan aldri drepes mer. 
70 Han sa, ”En liten stund, og verden ser Meg ikke lenger. Men dere, de 
utvalgte, de som er ordinert til Evig Liv, Menigheten, Bruden, dere skal se 
Meg. For Jeg vil være med dere, endog i dere, til fullendelsen. De ting som Jeg 
gjør skal dere også gjøre.” Han ga alle disse løftene. Jeg vet at da Han var her 
på jord så var Gud i ham. Han var Gud. Han var Guds Fylde. Han var hele 
Guds Ord manifestert. Gud er fortsatt i Bibelen, Ordet, og der er noe av 
åpenbaringen som ennå skal åpenbares. Og Han sa at i de siste dager ville 
verden bli lik Sodoma igjen, og Menneskesønnen ville bli åpenbart, og 
Sodoma-tegnet ville komme tilbake. Så ville røsten kalle folket tilbake, disse 
som er ordinert til liv.  
71 Vi vet, at da Han var her, så var det millioner av mennesker på jorden som 
aldri visste at Han var her; de hadde ingen grunn til å vite. Han kom til disse 
som var forutbestemt til å se det. Be nå. Be virkelig stille; ikke beveg dere. 
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jeg er røsten av en som roper i ørkenen, slik som profeten Esaias sa.” Han 
kunne tydelig identifisere seg selv. 
14 I dette så finner vi ut at Gud aldri forandrer Sin måte i å gjøre noe. Han kan 
ikke forandre. Gud gjør alt nøyaktig på samme måte, når Han setter Sitt system 
sammen. Som jeg sa her forleden kveld, Han tok en avgjørelse: at mennesket 
skulle bli frelst ved Blodet til En uskyldig. Og vi prøver alt annet for å få 
mennesket frelst. Vi prøver å ta ham til et sted hvor vi bygget en by; 
Nebukadnesar gjorde. Og de bygget et tårn; Nimrod gjorde. De hadde en lov, 
og de hadde  templer; De hadde kirker; de hadde organisasjoner; de hadde 
utdannelsessystemer, denominelle systemer, som prøvde å få mennesker til 
Gud. 
15 Hver bit av det har feilet. Og det vil alltid feile. Det kommer rett tilbake til 
det utgytte Blod. Guds måte å gjøre ting på er talt i Hans Ord. Og dette Ordet 
er den fullstendige åpenbaring av Jesus Kristus ingenting kan bli lagt til det 
eller bli tatt bort fra det. Hvem som enn gjør det, så sier Bibelsen at hans del 
vil bli tatt ut av Lammets Livsbok, hvis han legger til eller trekker fra. Bare ta 
det slik som det er skrevet. Bibelen trenger ikke noen til å tolke Den. Gud er 
Sin Egen Tolk. Han tolker Den ved å la det skje som Han har sagt. Det avgjør 
det. Hvis Gud sa det, og gjorde det, da er det hele. De trenger ingen tolk. 
Bibelen sier at den ikke er (gitt) til egen tydning: (det) er Guds måte å gjøre det 
på. 
16 For alltid sanndru til Hans sendte tegn, Han følger ved Sin røst. Helt siden 
Gud sendte et tegn på jorden… Bibelen sier, at Gud aldri gjør noe uten at Han 
først viser det til Sine tjenere profetene. Og hvis det er galt, så er resten av det 
galt. Ser dere? Han gjør aldri noe før Han viser det. Og den seeren, profeten, 
skal identifiseres, at hva han profeterer… Vi finner ut i 4de Mosebok 12:6, at 
hva han (profeten) sier finner sted, da tro det. Men om det ikke finner sted, så 
tro det ikke. Og slik må det være, for at hans… Uansett hvor mye han sier, og 
det skjer, og hva enn det er, hvis det ikke er ifølge Ordet så er det fortsatt galt. 
Det må være sammen med Ordet. 
17 Det må være satt på plass med Ordet for tegnet i den tiden. Tiden som de 
lever i. Dette var lovet av Gud, at Han skulle utfri Sitt folk med en sterk arm. 
Han kalte ikke en prest. Han kalte ikke en rabbi; Han kalte ikke en person i 
ledende stilling. Han kalte en hyrde fra fjellene, en rømling, født, forutbestemt 
profet, som ikke ville ha jobben sin. Når du hører om folk som begjærer å være 
dette og det, eller det andre, noen… Bare pass på. Gud vil aldri bruke dem. 
Gud måtte jage til døde etter Moses for å få tak i ham. Han måtte jage Paulus 
til døde for å få tak i ham. Det er menn som ikke ønsker å gjøre det, de ønsker 
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det ikke. Da tar Gud den mannen som ikke vil gjøre det slik at Han kan vise 
Sin herlighet ved det. Pass på nå. 
18 Ethvert sant Gud-sendt tegn er etterfulgt ved en røst. La dere merke til her 
at teksten er tegnet og røsten. ”Dersom de ikke røsten av det første tegnet, så 
vil de tro røsten av det andre tegnet.” Hvert Gud-sendt tegn har en røst, og den 
røsten må tale ifølge Ordet som er gitt for den dagen, helt nøyaktig. Hvis dere 
ser et tegn, og det tegnet som mannen gjør er den samme gamle gruppetanke, 
så kan du si rett der, at det ikke kom fra Gud. Hvis det fortsetter å identifisere 
den samme grupptanken, så er det imot Guds program. Det er nødt for å være 
noe nytt.  
19 Det er nødt for å være noe som folk ikke forstår; Det må… ellers ville det 
ikke bli sendt. Det trengs ikke å bli sendt hvis det er den samme gamle 
gruppetanken. Det er nødt for å være noe annerledes, dog må det identifiseres i 
Ordet at det er for den tiden. Ser dere?, det positive av Guds Ord.. Det må være 
det. Det er ingen feil med Det… Det blir nødt for å være sannheten, det må 
stadfestes av Gud å være sannheten. Og mannen som taler det må være 
stadfestet av Gud i å være en seer fra Gud, ellers er det feil. De kan ikke se det, 
ikke engang tro det. Tegn er fra Gud. Tegnene som følger… eller røsten som 
følger tegnet må være Guds røst som taler fra Ordet for den tidsalderen. 
Forstår dere? 
20 Gud gir tegn. Hva gjør Han det for? Han gir alltid tegn. Han fortalte dem at 
de skulle se etter Ham i tegnet. Gud gir tegn for på tiltrekke Seg Sitt folks 
oppmerksomhet. La oss studere dette grundig. Dere ser, at tegn er gitt for å 
tiltrekke seg folkets oppmerksomhet. Fordi, når et Gud-sendt tegn er gitt, så er 
Gud rede for å tale. Gud er rede til å tale når tegnet er gitt. Det kommer fra 
himmelen, det er fra Gud, og Gud er rede til å tale og prøver å tiltrekke Seg 
folkets oppmerksomhet. Og Ordet kommer til Hans profet, og profeten er 
identifisert ved tegnet som han viser. Og så kommer han til Ordet, og Ordet 
blir manifestert. Det avgjør det. 
21 Det trengs ingen tydning; Gud har allerede tydet det. Ser dere? Likeså 
fullkomment som det kan bli. Legg merke til at Gud gir et tegn for å tiltrekke 
folkets oppmerksomhet. Her var den brennende busk et tegn for å tiltrekke seg 
profetens oppmerksomhet. Den brennende busken… Moses var på ørkenens 
bakside og gjette sine får… en gammel fårehyrde på 80 år, med langt skjegg, 
trasket av sted, ned langs en kjent gammel sti, kanskje på en varm morgen. Og 
så plutselig er det en busk som brenner, og den busken ble ikke fortært. Det 
var noe aldeles uvanlig. Og Moses, i å være en vitenskapsmann, som han var 
opplært i av Egypterne, og de var større vitenskapsmenn enn vi har i dag. 
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like å gjøre dette. Jeg skjeller ikke på dere, men jeg skjeller på hvem enn det 
måtte være, hvor enn det er. Jeg er en såmann. Det er alt jeg vet å gjøre. Det er 
opp til dere å ta avgjørelsen. Fly fra den kommende vrede folkens!  
64 Ikke tenk, at fordi du er Pinsevenn; eller tenk, at fordi din mor var en fin 
helliggjort Metodist, eller at den far var en god ropende Baptist; ikke tenk at 
det har noe med deg å gjøre. Ikke tenk, at fordi du tilhører kirken som de 
bygget, eller kirken som dere bygger nå; ikke tenk, at fordi dere Pinsevenner 
talte i tunger og danset i ånden, og løp opp og ned på gulvet for 40 år siden. 
Ikke tenk, at fordi dere hadde helbredelsesmøter og så videre, at det har noe 
med dere å gjøre. Gå ikke glipp av å se Ildstøttens tegn som Gud har stadfestet, 
og røsten bak det, for å vende tilbake til Gud. La det ikke gå forbi dere. Der er 
et tegn og en røst. Når en mann oppstår med et tegn, så kommer den samme 
gamle gruppetanke, at noe er galt. At det ikke kommer fra Gud. Å du. Gjør 
Hans sti rette nå. Tror dere det? Så kom tilbake, blinde og atspredte. En 
sangdikter sa,  

Nasjonene bryter sammen, Israel våkner opp. 
Tegnene som Bibelen forutsa: Hedningenes dager 
er talte, med redsel og besvær. Kom tilbake, dere 
atspredte… 

65 Kom tilbake. Vend tilbake. Profeten sa, ”Ved aftentiden skal det bli lys.” 
(Sakarias 14:7.) Rett før solen blir fullstendig formørket, vil det bli Lys. 
Vandre i lyset mens der er Lys. Etter en stund vil det økumeniske rådet få deg, 
og da er det ingen mulighet for noe lys. La oss bøye våre hoder. 
66 Himmelske Far, det er i Dine hender nå. Jeg sådde sæden (frøene). Jeg vet 
ikke hvor de falt. Jeg ber om at Du vil velsigne dem hvor enn de er. Må de 
finne sin plass langt nede, utenfor all steingrunn og torner, og få ut all vantro. 
Gi det Far. Vi overgir dette til Deg, i Jesu Kristi Navn. Amen. Med deres 
hoder bøyd, og deres øyne lukket… I morgen kveld er det en bankett… (for) 
byens syndere. Om Herren vil, så må jeg tale til dem. Jeg taler til en blandet 
forsamling nå. Jeg ville ikke våget å tale dette. Det ville bare gjøre dem enda 
mer blinde, i et møte som det. Men dere, i kveld, tror dere at dere har sett 
tegnet, og at dere kan høre røsten? Hvis dere har, og dere tror… at dere har, og 
tror, men ikke akseptert det ennå, Kristus i Sin Fylde, vil dere løfte deres 
hånd? La ethvert hode være bøyd nå, og hvert øye lukket. Løft opp din hånd 
og si, ”Husk meg, Broder Branham, som du ber.” Jeg ville være glad for å 
gjøre det. Gud velsigne dere. 
67 Vår Himmelske far, Bibelen sier, at så mange som trodde ble døpt. Jeg ber, 
Herre, at disse mennesker som løftet sin hånd, at de tror, og om de ikke har 
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trosbekjennelser og denominasjoner, og tilbake til Ordet” – når det kommer 
ifølge Johannes Åpenbaring kapittel 3, da Han ble satt utenfor kirken, akkurat 
som det var den gang.  
60 Tegnet er all right, men ikke røsten. De vil ikke ha noen ting å gjøre med 
røsten. Nei, nei. Røsten… men Moses sa, ”Hvis de ikke…” eller Gud sa til 
Moses, ”Dersom de ikke vil tro røsten fra det første tegnet, så prøv dem på den 
andre røsten. Og hvis de ikke vil gjøre det, gå da og få noe vann og tøm det ut 
på marken. ”Det avgjør det. Det er det hele. Med andre ord: Vask støvet av 
dine føtter, som Jesus sa. Han sa, ”Ta noe vann fra elven og tøm det på 
marken, så blir det til blod, og det viser hva hun skal bli gjennomvåt i: i blod.” 
Så det er nøyaktig hva det var dersom de ikke trodde tegnet. Da ville det 3dje 
tegnet virkelig få det. 
61 Alle forkynnere har 3 tegn hvis det er sendt fra Gud. Jesus hadde 3 tegn; 
Moses hadde 3 tegn; Noah hadde 3 tegn; Elias hadde 3 tegn. Alt kommer i 3 
tegn. Hør, venner. Det begynner å bli litt sent. Å, du, jeg visste ikke at det var 
så sent; kvart over. Hvis dere kan tro Sodoma-tegnet i Lukas, som Han lovet 
det… Ser dere? Dere tror Sodoma-tegnet, hvorfor kan dere da ikke akseptere 
Malakias røsten som følger tegnet, som går tilbake til Ordet? Tomt område 
på lydbåndet – Red.  
62 Bibelen sier så, og dere ser det. Lytt da til tegnets røst, ”Fly fra den 
kommende vrede. Ikke tenk, ’fordi jeg tilhører UPC, (De Forente 
Pinsevenner), Assemblies of God, Metodistene, Baptistene, Presbytarianerne, 
så har jeg rett til å gå inn.’ Gud er i stand til å oppreise Abrahams barn av disse 
steiner.” Vend om til Ordet. Vend deg bort fra verdslighet, og deres 
organiserte systemer og ting. Gud vil ødelegge (fjerne) dem fra jordens 
overflate. Han vil synke dem ned i dybdene av forglemselens hva, akkurat som 
han gjorde med Egypt da Han kalte Israel, en nasjon ut av en nasjon. Når Han 
kaller Bruden ut av kirken. Dere (kirken) vil gå gjennom trengselen, og 
gjennombløte jorden med deres blod. Fly fra den kommende vrede, den er for 
hånden.  
63 Dere kan ikke se disse ting uten… Jeg vet ikke hva dere tenker om dem. 
Jeg er bare ansvarlig for å lese dem, og tale om det. Det er opp til dere. 
Dersom dere kan tro tegnet, så tro røsten som følger tegnet. Å, du og du. Se på 
Moses, forbildet som går ut nå. Han skulle fortelle disse mennesker om et løfte 
som hadde blitt gitt til fedrene. ”Jeg kommer ihu Mitt løfte til deres fedre.” 
Hva skulle Moses gjøre? Snu folkets hjerter tilbake til hva fedrene hadde sagt. 
Og som Moses var da, så skal Malakias 4 vende folket tilbake til fedrenes tro. 
(Bort fra) alle disse denominasjoners betenkeligheter, og så videre, og komme 
tilbake til Ordet. Jeg vet at mange av dere… En masse med mennesker ville 
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22 Så i å være en vitenskapsmann, kan han ha sagt noe slikt, ”Jeg vil dra og se 
hva slags kjemikalier som er sprøytet på disse bladene som gjør at dette treet 
ikke brenner.” Dere ser, at om han hadde nærmet seg det på en vitenskapelig 
måte, så ville den aldri ha talt til ham. Og slik er det i dag, når de prøver og 
nærme seg gjennom skoler og utdannelse, (eller) på en vitenskapelig måte, da 
vil dere bomme på det med en million mil. Kom til det slik som Moses, med 
sine sko av seg, i ydmykhet.  
23 Det var et tegn for å tiltrekke seg profeten, og dette tegnet er nødt for å ha 
en røst. Og når den røsten taler, og det ikke er Bibelsk, så tror jeg ikke at 
profeten ville ha lyttet til den. Men se hvor Bibelsk røsten var som fulgte 
tegnet. Det beviste at det var Gud. For Han sa, ”Jeg har hørt Mitt folks sukk, 
og Jeg kommer ihu løftet Jeg ga til dem.” Ser dere? (Først) tegnet, deretter den 
Bibelske røsten bak tegnet… 
24 Det viser nøyaktig hva jeg gir som bakgrunn. Det må være et tegn fra Gud. 
Og hvis det er, så er det en Bibelsk røst bak det for løftet til den tiden, ikke den 
samme gamle skolen. Rabbinerne hadde gått gjennom alt på skolene, prestene 
og så videre. Men dette er noe nytt. Og det er Bibelsk. Det er et løfte, og et 
tegn for å tiltrekke seg profeten. Og så sa Han…før han drar ned dit, (Egypt) 
så må han ha noe for å stadfeste ham i å være en profet (Ser dere?) før de ville 
motta ham. Han sa, ”De vil si at Herren ikke har kommet tilsyne for meg.” 
Han sa, ”Jeg vil gi deg to tegn å gjøre, og det vil tiltrekke seg folkets 
oppmerksomhet. Og når folkets oppmerksomhet er tiltrukket, så tal disse ord 
til dem. ’Jeg er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og Jeg kommer ihu Mitt 
løfte.’ Og Jeg sender deg ned for å utfri dem. Jeg vil være med deg.” 
25 La dere merke til hans første tegn? Han hadde alle slags etterlignere av det. 
Alle sammen prøvde å kaste ned en slange, som… hvis ikke det stakk av med 
folket, så vet jeg ikke hva det er. Ser dere? Men hva slags røst hadde de bak 
det? Ingen ting. Den Egyptiske verdensrøst. Likevel kunne de utføre tegn, men 
de hadde ikke en røst bak det som kunne bakke det opp. Men Moses hadde SÅ 
SIER HERREN. Det var forskjellen. Etterlignerne holdt på i lang, men ble til 
slutt spilt ut. Visste dere at Bibelen sa at det ville skje igjen i de siste dager? 
Som Jannes og Jambres sto imot Moses, slik vil menn med fordervede sinn stå 
sannheten imot. Hvem er sannheten? Jesus Kristus er sannheten. Ser dere? 
Fordervede sinn angående sannheten… 
26 Jehova vil tale ved Sitt lovede Ord. Han må da få denne profeten rede til å 
bli sendt ned, fordi det er alltid Hans måte å tenke på, Hans måte å gjøre det på 
hver gang; å sende Sin profet med Ordet, og stadfeste profeten.. Dette er et 
lovet tegn. En profet er selv et tegn. Bibelen sier så. Når dere ser 
forsømmelsen, og kommet… Ta Bibelens historie og studer den. Nå dere ser 



8 

 
en lang tid med forsømmelse, men bare… Når dere ser en profet kommer 
tilsyne på… Det var et tegn på dom. Gud er i ferd med å dømme verden når 
Han, eller nasjonen, eller folket, ser en profet kommer. Jeg forkynte en tale om 
det, dere lydbånd menn husker, ”Et Sant Tegn Oversett. ”De har alltid oversett 
det. De har alltid det. Men det var et tegn om en kommende dom. Hans Ord er 
fullbyrdet i Hans røst. Hva Han lovet oppfyller Hans Ord ved røsten. En 
profets komme er et advarselstegn at dommen er for hånden, slik har det alltid 
vært. 
27 La meg bare sitere en. Se på Noah som oppsto i de siste dager av den 
antediluvianske verden (før syndefloden), så profeterte en profet. Hva var det? 
Øyeblikkelig etter slo dommen til. Profeten Elias kom på scenen, og profeterte 
til Akab og den nasjonen. Hva skjedde? Dommen traff den rett etterpå. Riktig. 
Døperen Johannes kom som et tegn. Han var en profet. Han var et profet tegn 
som kom på jorden. De kjente ham når han kom, Messias ville tale etter ham. 
Det måtte være så, for å få tak i de utvalgte. Dette var for å få de utvalgte som 
kom ut, slik som i Noahs dager. Slik som i Elias’ dager, da de syv tusen… 
eller syv hundre eller hva det var… som ikke hadde bøyet sine knær, for å 
kalle dem ut. Johannes kalte ut de utvalgte og gav det over til Kristus da Han 
kom og vekslet inn sin menighet, og sa, ”Jeg må avta; Han må tilta, fordi” han 
sa, ”Jeg er bare røsten av Ham som roper i ørkenen, forbered veien for 
Herren.” 
28 Jesus kom samme veien; fikk de utvalgte rede til å høre Guds røst. Det er 
hva et profetisk tegn er. Å, om dere følger disse budskapene… Få de utvalgte 
rede, ikke… De andre vil aldri høre det. Det er de utvalgte som er kalt. Hvor 
kom den Engelen til ved Sodoma, som gjorde det tegnet? Til Abraham, og 
hans gruppe. ”Hold dere borte fra Sodoma. Den vil brenne.” Ser dere?  
29 Jesus lovet at det skulle gjenta seg, ved dette Sodoma. Legg merke til. Hva 
gjør det? Det får de utvalgte rede for Guds beskyttelse… slik som i Noahs tid 
og så videre. Og hva gjorde det? Det fordømte den intellektuelle troende til 
dom. Det har det alltid gjort. Å vrake nåden, da er det ikke noe annet tilbake 
enn dom. Så det får den intellektuelle og den vantroe rede for dommen, for hva 
er det de gjør? De fordømmer det. Det er grunnen til at Jødene spiste sitt eget 
kjøtt. Grunnen til at blodet fløt ut av byen da Titus, den Romerske general, red 
inn der, var fordi de hadde forkastet den Hellige Ånd. Dommen måtte komme, 
fordi de gjorde narr av det. Jesus fortalte dem da de kalte Ham for Belsebub, 
Han sa, ”Jeg tilgir dere.” Soningen hadde ikke blitt gjort. Men Han sa, ”Når 
den Hellige Ånd kommer og gjør den samme ting, å tale imot Den vil aldri bli 
tilgitt.” Og den generasjonen ble aldri tilgitt for det. Det stemmer. Dommen til 
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i Sodomas dager…” Gå tilbake og se hva som var i Sodoma. Han leste den 
samme Bibel som vi leser. Samme Bibel. Gå tilbake å se hva det var.  
57 Her var det en utvalgt gruppe som var kalt ut; Abrahams gruppe. De så 
etter en løftesønn. Sodomittene trodde ikke på noe av det. Og der nede i 
Sodoma var de lunkne, kirkemedlemmene. Se på disse tre Englene som kom 
til hver av dem. Se på hvilke tegn de viste, da vil dere se hvilket tegn vi lever i. 
Det vil være et tegn. Tegnets røst vil være Malakias 4, for å gjenopprette folket 
tilbake til fedrenes tro. Der er tegnet; der er røsten nøyaktig ifølge Skriften. 
Dere ser, at tegnet er et tegn på at det var i Sodoma; Gud manifestert i 
menneskelig Vesen. Og Han sa, ”Hvor er din hustru Sara?” Han sa, ”Hun er i 
teltet bak Deg.” Han sa, ”Jeg vil besøke deg ifølge den tiden som Jeg lovet 
deg.” Han sa… Og Sara, bakom, sa, ”Hvordan skal det gå til? Meg, en gammel 
kvinne, ham, en gammel mann, min mann der ute, en gammel mann.”  Hun sa, 
”Det kan bare ikke være.” Han sa, ”Hvorfor tviler Sara på det, og sier i sitt 
hjerte, ’Hvordan kan disse ting være?’” Jesus sa at dette ville komme tilbake 
igjen. Husk at Abraham kalte den Mannen for ”Elohim,” Gud. Det var det nødt 
for å være. Hvorfor? Han kunne skjelne tankene, og Han var nøyaktig på tiden. 
Og Elohim, den Hellige Ånd, ikke en annen person, men samme Person, 
kommer tilbake til Menigheten, og gjør de samme ting.  
58 Det ville være tegnet. Og røsten ville være, ”Kall dem tilbake til Ordet, 
gjenopprett barnas tro tilbake til fedrene.” Der er tegnet og røsten. Tegnene er 
vanligvis akseptert, men røsten er ikke. De liker ikke røsten, men de vil ta 
tegnet. Vanligvis tar de tegnet. De liker tegnet, de liker å se på det; det 
underholder dem. Men røsten, de vil ikke gjøre det. Husk at røsten vender 
tilbake til Ordet igjen. Jesu Messias-tegn, ifølge Esaias 35, ”Den lamme skal 
springe som dådyret,” og alt dette, det var vidunderlig. Å, de aksepterte det. 
Det var godt. De trodde det. De trodde tegnet. ”Kon igjen Rabbi, til min 
menighet. Vi skal gi deg fullt samarbeid. Ja sikkert, vi tror Deg. Du er 
vidunderlig… Du er Rabbi. Du er den unge profeten. Kom inn, all slags 
samarbeide. Tegnet er vidunderlig.” 
59 Men da røsten talte og sa, ”Jeg og Faderen er Ett,” å, du. De kunne ikke tro 
det. ”Du gjør deg selv til Gud.” De ville ikke ha røsten. De likte tegnet. De 
visste… De innrømmet at det var tegnet til Messias, men røsten likte de ikke. 
”De gjerninger Jeg gjør skal dere også gjøre.” Og de sa, ”Han er Belsebub.” 
Han sa, ”Dere generasjon med slanger.” Å, de hatet den røsten. Hva gjorde de? 
De satte den røsten på utsiden av dem. De satte Ham utenfor. Jesus sa, ”Når de 
kaller husets herre for Belsebub, hvor mye mer vil de ikke kalle Hans 
disipler?” Husk, at i Johannes Åpenbaring kapittel 3, ved Laodikea tidsalder 
skulle Sodoma-tegnet komme. Røsten, ”Vend tilbake til Ordet, bort fra disse 
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komme… Endetidens tegn (hør, i avslutning.), det vil komme nøyaktig slik 
Skriften sier. Røsten fra tegnet. Jesus lovet endetidstegnet i Lukas 17:30. Det 
siste tegnet var Gud manifestert i et menneskelig legeme som kunne skjelne 
tankene som var i Saras sinn i teltet bak henne. Det er hva Han sa. Det er 
tegnet Han lovet ved enden. Hva sa Han at det ville gjøre? Det ville bli kjent i 
de siste dager når Menneskesønnen skulle åpenbares til…?… Når 
Menneskesønnen blir åpenbart, så er det tegnet Han blir åpenbart ved. Se om 
det ikke står slik. Så sikkert at det gjør. 
54 Kunne dere si at, ”Nei, det vil være noe annet. Nei, det vil være en stor 
bygning, et stort dette eller det, eller et stort økumenisk råd eller noe.” Å, nei. 
Nei. Det er langt utenfor. Det er på den andre siden. Det imot hva Gud sa at 
Han ville gjøre. Legg merke til hva Han sa nå. Skriftene vil være nøyaktige, 
for vi har Sodoma tegnet i det naturlige. Når var det mer homoseksualitet, og 
fordervelse og ting enn det er nå? En ond og utro generasjon. Man kan ikke 
engang skru på TV apparatet uten at det er noe slags skittent og urent 
Hollywood stoff. Og folk kaller seg selv for Kristne og holder seg hjemme fra 
bønnemøter for å se noe slikt. Det viser ånden som er i dere. Det stemmer. 
55 Kvinnene vil kle seg akkurat som disse, og en mann villa dem lede dem 
omkring slik de gjør der. Skal vi gjøre Hollywood til vårt eksempel, eller skal 
vi tro Guds Ord om det? Og denne samme gruppe kan se Guds Ord stadfestet, 
og hva gjør de? De ler av det, fordi de er døde, evig døde. De var aldri i live. 
Hvis de noen gang var i live, så ville de alltid være i live, evig. Men de var 
aldri levende; de var alltid døde. Å, de kan ha blitt pusset opp, og tror dette, det 
og det andre. Jesus sa, ”Dere hyklere” til dem… til de prestene på den dagen. 
”Hvordan kan dere si gode ting? For hva hjertet er fullt av, det taler munnen. 
Dere kaller Meg gode rabbi, gode mester.” Han visste hva som var i deres 
hjerte. Han kunne se hva som var i deres hjerte. Han var Ordet. Bibelen sier, 
”Guds Ord er skarpere enn et toegget sverd, og dømmer tankene som er i 
hjertet.”  
56 Dette Sodoma tegnet har kommet tilbake i det naturlige. Og hvis alle ting 
er satt nøyaktig på plass slik det er antatt å være i det naturlige, hvordan kan 
dere avvise det fra deres sinn at det åndelige ikke er her på samme tid? Begge 
ting er på scenen. Ja. Alle er enige at det naturlige er slik. Men, det åndelige vil 
de ikke tro på, fordi det kolliderer med deres læresetning. Lukas 17 er et tegn. 
Lukas 17 er et tegn på hva Jesus sa, at i de siste dager ville nasjonene, og 
menighetene, og folket være akkurat slik som det var i Sodoma, 
Hednigeverden, rett før Sodoma brenner opp. Og at der ville være en gruppe 
som var på utkikk, slik som Abraham… Gå tilbake. Da Jesus sa, ”Som det var 
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den vantroe er satt der for den hensikt; å gi lys til den troende og mørke til den 
vantroe. 
30 Akkurat som Ildstøtten var. Den ga lys for å krysse over til løfteslandet, og 
mørke til de som ikke trodde. Guds tegn gjør alltid det… forblinder øynene til 
den vantroe, og gir syn og lys til å vandre for den troende. Det er hva det er 
sendt for. Hvis denne profetien er sann… Hvis profetien er sann og skjer, da er 
det en advarsel fra Gud. I 4de Mosebok 12:6 finner vi den samme tingen, 
Skriften. Bibelen var skrevet av disse menn. Hvis vi leser i II Peters Brev 1:21, 
så står det at det var, ”Guds hellige menn talte drevet av den Hellige Ånd,” 
som skrev Bibelen. 
31 Også i Hebreer Brevet 1:1, hvor vi talte fra forleden kveld, ”Gud, Han som 
i tidligere tider mange ganger og på mange måter talte til fedrene ved 
profetene; har i de siste dager talt til oss gjennom Sin Sønn Jesus Kristus.” 
Ildstøtten, tegnet… eller røsten ville tale. Ildstøtten i busken var en bekjent 
røst, at Gud skulle til å tale. Legg klart merke til nå, gå ikke glipp av dette. Da 
Miriam hadde ledd av sin bror Moses, og hun var en profetinne da hun lo av 
ham. Og Gud kom ned i denne Ildstøtten; Moses visste at Gud var rede til å 
tale. Det var et tegn. Og røsten som fulgte det sa, ”Frykter du ikke Gud?” Han 
sa, ”Der er ingen i landet som Min tjener, Moses.” Da Datan sto opp sammen 
med Kora, gjorde de samme tingen, da han sa imot ham, ”Der er flere hellige 
menn enn deg. Du tror at du er den eneste i flokken.” 
32 Gud hadde ordinert Moses for den jobben. Og da de ønsket å få en annen 
flokk til å gå med dem, for å lage seg en organisasjon, så sa Han, ”Skill deg ut 
fra dem. Jeg vil dømme dem. Jeg vil fortære dem.” Og Han gjorde. Verden 
fikk dem. Vi finner at det har alltid vært Guds vei. Ildstøtten tilkjennegir røsten 
som skal til å tale. Å, få tak i dette. Hvor blinde kan dere bli? Dere husker 
fortsatt Houston. Der er en røst som følger et tegn. Moses, et profet-tegn til 
Israel, lovet at Ordet er rede for å bli stadfestet. Hvor fullkomment Guds Ord 
er i orden hver gang. 
33 Akkurat slik som med Urim Tummim jeg talte om her forleden kveld. 
Urim Tummim var der, og med mindre dette tegnet kom på denne Urim 
Tummim, så ble ikke røsten anerkjent. Det måtte være et tegn. Tegnet 
fremhever røsten, og røsten fremhever tegnet, at det kommer fra Gud. Tegnets 
røst er hva som taler ”Ja,” eller ”Nei.” Hvis Gud avviser det, da taler røsten 
”Nei.” Hvis tegnet var der, sier Gud ”Ja.” Guds ordning har aldri forandret seg. 
Vi kunne holde på i timevis med dette. Men det har aldri forandret seg. Se på 
profeten Jonas, se på det tegnet. Han var på vei til Tarsus. Han begynte på 
veien til Ninive, og tok veien til Tarsus. Mange fordømte Jonas. Jonas 
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fortjener ikke å bli fordømt. Han var en profet. ”Den rettferdiges fottrinn er 
bestemt av Herren.” 
34 Han begynte på sin vei til Tarsus, og vi prøver å dømme mannen. Men 
Jesus gjorde ikke. Legg merke til, Han sa, ”Som Jonas var i hvalens mage i tre 
dager og netter (det skulle være et tegn.), så må Menneskesønnen være i 
jordens hjerte i tre dager og netter. Og en ond og utro generasjon søker etter 
tegn. Og det skal ikke gies dem noe annet tegn enn Jonas’ tegn.” Hva var 
Jonas’ tegn? Oppstandelsen. Og dette er denne Sodoma generasjonen: utroe, 
åndelige utroe, driver åndelig hor mot Guds sannhet, gjør narr av den. En ond 
og utro generasjon vil søke etter et tegn og de vil få det. Det vil være tegnet på 
oppstandelsen. 
35 Se, på Jonas. Disse menneskene var hedninger og det var en stor… Det var 
en handelsby. Den store industrien var fisk. De sendte fisk over hele landet. 
Mennene var fiskere. Det var deres ervervelse, og ved å være hedninger, så 
tilba de dyr og avguder, og ble veldig onde. Slik som denne nasjonen, (USA) 
full av sex og Hollywood, og alle slags… endog inne i menighetene. Og legg 
merke til hva som finner sted. Noen ganger er til og med sex apeal i 
menighetene kalt for moderne. Hvordan kan denne nasjonen stå under en slik 
ting som det? Kaller dere selv for Kristne, og handler på slike ting som dette. 
Hvordan kan det bli stående? Som min gode venn Jack Moore så for år siden, 
”Hvis Gud lar denne nasjonen slippe unna med dette, så er han forpliktet, som 
er rettferdig Gud, til å reise opp Sodoma og Gomorra, for å be om 
unnskyldning for å ha brent dem opp. Dere er på vei til dommen. Der er ikke 
noen annen måte å akseptere det på. Skriv det ned i deres Bibler. Jeg er i ferd 
med å bli en gammel mann. Bare se om det ikke går til dommen. Og hvis jeg 
lever et normalt liv, så vil jeg se det… normal tid. Noen få år til vil snu det. 
36 Jonas… Alle var ute og fisket midt på dagen. Og her kom havguden opp. 
Hvalen gled opp på stranden og spyttet profeten ut. For et tegn. Gud avleverte 
Sin profet med et budskap. Nå, de så tegnet. De trodde tegnet. Hva var 
budskapet? Omvend dere. Det var tegnets røst. Tegnet røst er, ”Omvend dere, 
eller bli fortært i løp av førti dager.” De visste nok til å omvende seg. Jesus sa, 
”De vil fordømme denne generasjonen, ’for de omvendte seg ved Jonas’ 
forkynnelse. Og, En større enn Jonas er her.” Røsten var, ”Omvend dere, ellers 
vil dere bli fortært innen førti dager.” 
37 Johannes, profeten, et profet-tilsyne-kommende tegn etter 400 år uten noen 
profet… De hadde alt det forstandsmessige. Jeg kan bare tenke meg for et rot 
de hadde. 400 år, uten en profet, men tiden nærmet seg da Messias skulle 
komme. Johannes, i å være en profet var tegnet på at Messias var rede til å 
tale; tegnets røst. Fordi, i Malakias 3 finner vi, ”Jeg vil sende Min budbærer 
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være rett på den samme linje. Han vil fordømme, rive ned, (han) vil ikke ha 
noe fellesskap, intet samarbeide. Men han vil ha SÅ SIER HERREN. Husk at 
alle slags grupper vil stå opp og si, ”Dette er Elias’ kappe, og dette er Elias’ 
lære,” en hel gruppe, en organisasjon vil bli en Elias gruppe eller Elias’ kappe. 
Det er ikke Bibelsk. Gud har aldri tatt Seg av en gruppe som det. Når Elias 
kom på scenen, og Døperen Johannes, så fordømte begge to disse grupper og 
organisasjonen. Han fordømmer dem slik de gjorde det, både Elias og 
Johannes. Begge to fordømte grupper og organisasjoner, hver på sin tid. Hva 
så? Endetidens tegn vil unektelig gå sammen med endetidens røst. Elias er 
antatt å komme på scenen, en mann salvet med den ånden, en skogsmann, og 
så videre, som elsker dette. Han skal komme på scenen for å stadfeste… Pass 
på hva Skriften sier nå, da vil dere ikke bli forført. Ser dere? Endetidens tegn 
og endetidens røst… 
51 Gud har aldri handlet med en gruppe noen steder i Skriften. Han handler 
med et enkelt- menneske, fordi hvert menneske er forskjellig fra hverandre, 
hvert menneske. Våre tommeler er forskjellige; våre neser er forskjellige; våre 
funksjoner er forskjellige. Han tar en mann til Han kan få ham fullstendig i 
harmoni, til han kan bli dette Ordet. Det var grunnen til at Paulus sa, ”For at 
jeg ikke skulle bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, ble det gitt 
meg en Satans budbærer (engel) til å slå meg…” Matteus skrev, Lukas skrev, 
Markus skrev, dem alle. De bare fulgte Jesus og skrev hva Han sa. Men Paulus 
hadde åpenbaringen om Hvem Han var. Ser dere? Det er tingen. Dere ser, hans 
åpenbaring var så stor at Han (Gud) lot ham skrive Bibelen, slik Moses i det 
Gamle Testamentet.  
52 Denne store mannen Paulus, og den åpenbaringen han hadde… han visste 
at Jesus i det Nye Testamentet var Jehova i det Gamle Testamentet. Han hadde 
åpenbaringen om det, og kunne plassere det for Hebreerne, også til Romerne, 
og til Efeserne, og alle. Han skrev disse brevene. Legg merke til, at etter hans 
tegn hadde gått fram, så skrev han disse brevene. Kommets natur vil være det 
samme. Det vil ikke være en gruppe, det vil bli en mann. Gud handlet aldri på 
noen annen måte enn med en mann. Elias var ikke en gruppe. Døperen 
Johannes var ikke en gruppe. De var bare et enkeltmenneske. Gud… Malakias 
4 sier ikke, ”Jeg vil sende en gruppe,” det sa, ”Jeg vil sende Elias.” Ordet kan 
ikke bli forandret. 
53 Pass på nå. Endetidens tegn og røsten vil komme i Bibelsk orden, slik det 
var lovet. Vi ønsker å vite hva som vil være endens tegn. Jesus fortalte oss i 
Matteus Evg. 24 og 25. Også i Johannes Åpenbaring, hele veien fra det 6te, 
eller det 1ste og helt til det 10de kapittel. Så kommer Han i det 19de kapittel. 
Tusenårsriket setter inn ved Hans komme, ridende på en hvit hest. Det vil 
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Han bar ikke på et fellesskapskort, (han var) bare med Gud. Han var Hans 
profet. Ordet var med ham. Han trengte ikke å spørre noen biskop eller diakon. 
Han var salvet. Han hadde Ordet. Han dro rett opp i hans ansikt og sa, ”Det er 
ikke lovlig av deg å ha henne.” Det stemmer. Han holdt ikke tilbake noen ting 
for noen. Disse onde kvinnene drev hor og holdt på… Slik som, da han kom på 
scenen, og så over dit… vi vet ikke engang hvor han kom fra. Å du, hvor han 
må ha sett på den byen i Samaria, slik som turistene gjorde, alt var så vakkert. 
Og alle forkynnerne var i harmoni med nasjonene, i forbund med nasjonene, 
og fortsatt levde i synd. Hans øyne ble smale; hans skallete hode skinte, og han 
kom ned. Han var ikke mye å se til, men han hadde SÅ SIER HERREN. Vi 
trenger en Amos på scenen i dag. 
48  Ville vi motta ham? Så sikkert ikke. Ikke noe mer enn han gjorde. Han 
kom på scenen, og rev ned hver organisasjon, hver denominasjon, hver kvinne 
med shorts, hver kortklippet Jesabel. Han rev dem i biter. De sparket ham ut på 
gaten og sa, ”Den gamle fanatikeren.” Men han hadde SÅ SIER HERREN, for 
det var skrevet på den måten. Tok denominasjonen imot ham? Nei. Han hadde 
ingen som sponset sitt program. Ville denne store fine lystens by, slik Samaria 
var, ville de ta imot denne lille ukjente karen uten noe fellesskapskort, ingen 
som støttet ham, eller noe? Han hadde ingen sponsor. Han hadde ikke noe 
fellesskapskort, ingen skole som han kom fra. Men han hadde ”SÅ SIER 
HERREN.” Og hans komme som en profet var et tegn. Hans røst var fra Gud, 
og den var identifisert. I Jereboam den andres (dager), skjedde alt han sa.  
49 Vi finner ut, at i den dagen vi lever i, så er det bare en gjentakelse av den 
gang. Forkynnere og folk skammer seg å stå bak prekestolen, og Evangeliet bli 
en matbillett for dem. De er redde for å si noe som helst. Noen vil sette dem 
utenfor dette, det, eller det andre. Der er bare et Mann som kan sette deg 
utenfor Himmelen, og det er Gud. Og hvordan skal du bli satt utenfor 
himmelen når du står med Hans Ord? Det var hva Han sendte deg for. Husk at 
Bibelen sier at det er en slik tid som det var i Elias’ dager, og en slik dag som 
det var i Johannes’ dager, at Malakias 4 skal komme tilbake til jorden igjen. 
”Jeg vil sende Elias…” Ikke få det blandet sammen med Malakias 3 nå, ”Jeg 
sender Min budbærer foran Mitt åsyn.” Det var også Elias. Men i Malakias 4, 
”Rett før den store og forferdelige Herrens dag skal komme, når hele verden 
skal brenne som en ovn og de rettferdige skal gå ut på asken av de ugudelige 
(Det er Tusenårsriket.), vil Jeg sende profeten Elias.” Og hva vil Han gjøre? 
Han vil gjenopprette barnas tro tilbake til de apostoliske fedre, tilbake til 
Ordet. 
50 Han må være en profet. ”Jeg sender ham.” Han vil bli grundig identifisert. 
Hans natur vil være nøyaktig den samme som Elias hadde. Hans budskap vil 
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foran Mitt åsyn.” Elias skulle komme foran Hans åsyn. Og Elias kom. 
Johannes, i Elias Ånd og kraft, kom og gjorde nøyaktig hva Skriftene sa, og de 
forsto det ikke. Skriften sa så. Han var tegnet, et profet-tegn, at Messias skulle 
tale. Den profeten kjente Ham så godt at han sa, ”Det står En iblant dere rett 
nå. Denne Messias jeg taler om er iblant dere. Jeg er ikke verdig til å løse Hans 
sko. Han er den som vil døpe med den Hellige Ånd og Ild. Jeg døper med vann 
til omvendelse. Men Han vil komme etter meg. Han er iblant dere nå.” 
38 En dag så han en ung Mann komme gående ned. Han så denne Ildstøtten i 
form av en due komme ned fra himmelen, og en røst sa, ”Dette er Min elskede 
Sønn, i Hvem Jeg har velbehag å bo i.” Det sier, ”Som Jeg har velbehag,” det 
er bare verbet foran adverbet. Så det er det samme, ”Som Jeg har velbehag å 
bo i,” eller ”i Hvem Jeg har velbehag i,” det er ingen forskjell. ”Jeg har 
velbehag å bo i Ham.” Johannes sa, ”Jeg bærer vitne om at Han som fortalte 
meg i ødemarken (ikke ved et seminar, (men) i ødemarken) sa, ”På Hvem du 
ser Ånden komme ned og blir på (Amen.) Han er Den som vil døpe med den 
Hellige Ånd og Ild. Og jeg bærer vitne om at det er sannheten.” Hva var det? 
Den profeten var et tegn at Messias var rede til å tale: Hva var Messias? 
Messias var hele Ordet. Han var Guds Fylde. Profetene var et lite blafrende 
Lys. Men i Ham var hele dette Lyset, det var i Messias, for han var den 
manifisterte Gud gjort Emmanuel, Gud blant oss i menneskelig kjød. Messias 
var rede til å tale.  
39 Og legg merke til at Bibelen sier, at Herrens Ord kommer til profeten. Her 
sto Johannes, som Jesus sa var den største profet som noen gang hadde levd. 
Jesus sa så; Matteus Evg. 11, ”Hva dro dere ut for å se? En mann som blir 
rystet av enhver vind?” Denne denominasjonen sa, ”Jeg vil gi deg mer hvis du 
gjør dette.” Ikke Johannes. Nei, nei. En mann som kan skubbet over ende, 
bløffet? Nei, han var en rå og robust profet. ”Eller dro dere ut for å se en mann 
som var kledd opp med en prestekledning på?” Og Han sa, ”Nei. De er i 
kongers slott. De gifter de unge, kysser småbarna, og begraver de gamle. De 
vet ingenting om det tohendige sverdet. Han sa, ”Hva dro dere ut for å se? En 
profet?” Han sa, ”Mer enn en profet.” Han var selvsagt paktens budbærer, som 
Gud hadde lovet å sende. Og her sto Johannes i vannet og døpte, og så Ham 
komme. Og her er Ordet, ikke mer i Himmelen, men gjort kjøtt. Ordet gjort 
kjøtt. Hva skjedde da? Hva er ordningen til Guds Bibel? Ordet kom til 
profeten rett i ødemarken til bassenget. Ordet kom til profeten. Johannes så 
opp; og han sa, ”Jeg trenger å bli døpt av Deg.”  
40 Min kjære gamle broder, Dr. Davis, i Missionary Baptist Church, som 
døpte meg i Kristen tro… hvis han er her i kveld, så mener jeg ikke å såre hans 
følelser, han bor her i Texas, her ute i Davis Mountain. Men jeg husker at vi 
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diskuterte om det en dag. Og jeg var bare en gutt. Og jeg sa, ”Det lyder ikke 
riktig, Dr. Davis.” Han sa, ”Det som skjedde var at Jesus døpte Johannes, og så 
døpte Johannes Jesus, fordi Johannes hadde ikke blitt døpt.” For meg så det 
ikke riktig ut. Jeg ventet og passet på, og undret meg. Jeg ville ikke si noe om 
det, før en dag da Herren åpenbarte det. Se nå hva Jesus sa, hva Johannes sa, 
”Jeg trenger å bli døpt av Deg, hvorfor kommer Du til meg?” Jesus sa, ”La det 
skje slik, for således sømmer det seg for oss å fullbyrde all rettferdighet.” 
41 Johannes visste hvem han var. Der er de to verdens ledere, de to ledere av 
menigheten, Gud, og Hans profet som står sammen. Pass på nå, de (folket) 
burde ha visst. Jesus sa, ”La det skje slik.” Det er riktig. ”For således sømmer 
det seg for oss å fullbyrde all rettferdighet,” det lovede Ordet. Offeret måtte bli 
vasket før det ble introdusert. Johannes døpte Jesus fordi Han var offeret. Ser 
dere? Offeret måtte vaskes før det kunne bli introdusert. Han gikk rett ut der, 
og Offeret ble vasket, da ble Han introdusert riktig. Han sa, ”Det er Guds 
Lam.” Han dro rett opp på stranden, og her kom Guds Ånd ned på Ham. Den 
sa, ”Dette er Min elskede Sønn.” Ser dere? Så ble Han introdusert for 
offentligheten. Men før Offeret kunne bli introdusert, måtte det vaskes først. 
Det var det Gamle Testamentets lov. 
42 All right. Messias skulle til å tale, fordi her var profetens tegn. Og da de så 
den profeten komme på scenen etter nesten 400 år uten en, da visste de at neste 
røst var Messias. Dere Bibel lesere, tenk virkelig hardt i noen minutter. Se på 
hans natur. Hvordan gikk de glipp av å se ham? Hvordan gikk de glipp av å 
vite at det var ham, Johannes? Hans natur var identifisert. Hans ånd og natur 
var identifisert i å være Elias. Legg merke til ånden. Han var Døperen 
Johannes, men Elias’ ånd var på ham. Legg merke til, for de første var Elias en 
mann som elsket villmarken. Ser dere? Og Elias var en mann som fordømte 
det organisatoriske system på den dag med alt han hadde. Så gjorde også 
Johannes. ”Dere generasjon med slanger, hvem advarte dere å fly fra vreden? 
Tro ikke at dere kan si, ”jeg har dette, det og det andre. Gud er i stand til å 
oppreise Abrahams barn av disse steiner.” Ser dere de to naturer? Se på Elias. 
Han fordømte alle ansikt malte Jesabeller på sin dag, disse umoralske 
kvinnene.  
43 Hva gjorde Johannes? Han gjorde samme ting til Herodias. Begge gjorde 
det, og det var årsaken til deres død. Se på Elias. Etter at han hadde gjort denne 
store gjerning, ble han nedslått, han lå der ute og ba Gud om å ta ham bort. 
Johannes gjorde det samme. Han lå der, og sendte sine disipler over og sa, ”Gå 
og spør Ham, om Han er Den, eller om vi skal se etter en annen?” Jesus visste 
dette. Han (Johannes) var Elias. Det måtte være hans natur. Han var 
identifisert nøyaktig som Elias var. Han var i Elias’ ånd. Den ånden skal 
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komme fem ganger, for å bli brukt. Elias, Elisa, Johannes, og Malakias 4, og 
så til Jødene i de siste dager som vi er i nå i kveld, Elias’ ånd. 
44 Legg merke til nå i dag. Jeg vil at dere skal se på våre moderne Akab 
profeter i dag, som lar sine Jesabeller klippe håret, male ansiktene sine, gå med 
shorts, røke sigaretter, og alle ting; det er i orden. Våre dagers Akab profeter 
med sine skoleutgaver, og uten tvil leder de dem omkring ved menneskelagde 
trosbekjennelser og denominasjoner. Hva er det? Akabs profeter. Vi trenger en 
ny Mika på scenen, eller på Akabs tid, som Elias kom på scenen. Det er hvem 
som var lovet. De leder dem omkring hvor enn de ønsker å gå, dersom de 
behandler dem dårlig så går de over og slutter seg til dette, og fortsatt beholder 
de deres Kristne profesjon. De var aldri frelst ved begynnelsen. Selve deres 
natur beviste det. 
45 Kan dere få druer fra en tornebusk? Kan dere få vannmeloner fra en 
gresskar ranke? Selve naturen viser at de ikke vil ha noe å gjøre med Ordet. De 
gjør narr av det, og spotter Det når det er skrevet med, SÅ SIER HERREN, at 
disse ting skal skje. De ler og gjør narr av det. Ikke å undre seg over at Jesus 
sa, ”Sydens dronning skal stå opp sammen med denne generasjon i de siste 
dager og fordømme den. For hun kom fra jordens ytterste ende for å se en 
mann med visdommens gave.” Han sa, ”En større enn Salomo er her.” Så 
sikkert. Salomo var… Hans tid var en av de største. Hele folket trodde på 
denne gave som Gud hadde gitt til Salomo. Og hans berømmelse gikk ut til 
alle steder. Hva om vi, folket på denne tid, vi Amerikanere…Vi prøver alltid å 
finne et slags program mot Kommunismen. Her er Guds program: Omvend 
dere, vend om til Gud. Det er litt av et program. Dersom de gjorde det, ville de 
glemme Kommunismen. Hele Israel trodde på den gaven som Gud hadde gitt 
dem. Om bare Amerika ville tro på den gaven som Gud har gitt oss i disse siste 
dager, Hans Sønn i form av den Hellige Ånd, oppstått fra det døde, og lever 
iblant oss ifølge Hans løfte. Om vi bare kunne sette pris på det.  
46 Det vil bare gå til de utvalgte. For ”Ingen kan komme til Meg uten at 
Faderen drager ham. Og alle dem Faderen har gitt Meg, vil komme.” Det er 
bare såing av sæd (frø), noen faller denne vei, og den vei. Sæden blir sådd 
uansett. Den vil slå rot, hvor enn det er hen. De vil få tak i det. Legg merke til, 
at her var de. Vi finner ut at på den dagen da Akab… nasjonen hadde fått 
Israelittene til å gjøre hva som helst de ønsket, og fortsatt erklærte å være 
Israelere. Hvordan Elias fordømte den generasjonen med alt som var i ham, og 
Gud stadfestet ham at han var en profet, rett før kommet.  
47 Så gjorde Johannes. Han dro rett opp, og Israel hadde giftet denne kvinnen 
til Herodes, hans brors Filips hustru. Han gikk rett opp i hans ansikt, han holdt 
ingenting tilbake. Han var ikke redd for at en Presbyter ville sette ham utenfor. 


