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God morgen forsamling. La oss tale til vår Herre nå. Store Gud, Skaper av himlene og jorden, som 
Guddommelig har tilvist oss denne tid denne morgen, i tilbedelse til Deg. Og må vi Herre, i våre hjerter 
overgi oss selv fullstendig til Din Guddommelige vilje og den Hellige Ånds virke i oss, til å bringe frem det 
som Du vil ha oss til å vite. Vårt begjær er å bli bedre Kristne og bedre representanter for Deg. Vil Du gi 
dette til oss denne morgen, som vi venter på Deg, i Jesu Kristi navn. Amen.

1

Sitt ned. [Noen sier, “Vil du ta bort bønnedukene?”- Ed] Ja.

Vi er veldig glade for å være her igjen denne morgen, i—i den Store Konges tjeneste. Vi er igjen leie 
for at vi ikke har nok plass for folket, men vi har bare...Vi prøver å gjøre det beste vi kan under (disse) 
omstendigheter.

2

Mange har lommetørklær og forespørsler som ligger her oppe for å bli bedt over. Og jeg legger dem 
bare til en side; ikke det at jeg overser dem, men jeg skal be for dem etter at jeg i hovedsak...slik som, 
og i kveld. Jeg vil denne morgen, og så igjen i kveld, når...Da vil jeg be og vente på Guds Ånd for 
helbredelse, det er da jeg liker å be over lommetørklær og ting.

Og på de spesielle forespørsler, Billy har gitt enhver av dem til meg. Der er omkring 300, (skrevne 
forespørsler) og jeg forlot rommet da. Dere ser, at jeg får dem bare så raskt, og hver eneste som jeg kan 
gå til, vil jeg gå til så kvikt som jeg om mulig kan. Jeg vil ikke være i stand til å ta dem alle. Må bare 
strekke (hånden) inn og ta en og si: “Herre, vil det være denne, er det denne?” Akkurat slik som det, 
fordi hver og en er trengende, virkelige forespørsler. Og uten tvil, så er noen noe vi skulle snakke 
sammen om. Og jeg...med mindre du vet, noen ganger kan den Hellige Ånd si en bestemt som jeg leser, 
som jeg holder på mitt hjerte; Jeg går tilbake til det igjen og jakter gjennom der til jeg finner det. I 
motsatt fall tar jeg dem bare tilfeldig.
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Vi vil også si denne morgen, og hilse dem som er ute i andre deler av landet. Vi vil hilse folket denne 
morgen (gjennom telefontilkobling) til byen New York; Beaumont, Texas; Prescott, Arizona; Tucson, 
Arizona; San Jose, California; Connecticut; Gainesville, Georgia; og New Albany, Indiana; på tvers av 
nasjonen. Vi hilser dere i Herren Jesu Navn.
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Det er en fager morgen i Indiana i dag. Vi hadde regn i natt som avkjølte været. Og vi... Tabernaklet 
er fullsatt, og alle venter med stor forventning for Søndagsskole undervisningen. Og jeg stoler på at 
rikdommene av Guds velsignelser vil være på hver og en av dere.

Vi håper på, så snart som mulig, å få til en - en måte som vi kan ha, hvor vi kan bringe oss alle 
sammen, kanskje under et stort telt, hvor jeg føler (meg) virkelig bestemt ledet til å forkynne om disse 
Syv siste Plagene i Bibelen.

Så nå, som vi ikke ønsker å holde på for lenge på en stor lekse denne morgen...har jeg søkt Herren, 
og tenkt, “Hva kunne jeg si?” idet jeg vet at dette kan være vårt siste møte som vi noen gang vil ha. 
Herrens komme er så nær for hånden.
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Jeg ser, etter den forutsigelsen som ble gjort i California, så er der hus der ute, og steder som 
synker i en målestokk av 30 tommer i timen. Tømmeret knekker og brekker, og de vet ikke hva som gjør 
det. Vi er ved enden. Hundretusen dollars hjem synker. Jeg har store avisoverskrifter, bilder, som jeg 
håper å bringe i kveld, som jeg ønsker å tale over noe vedrørende dette i kveld.

Og så i kveld, har vi bønn for de syke. Kom inn denne ettermiddag, klokken fem, seks, eller når det 
er. Vi kommer til å begynne tidlig antar jeg, slik at folket kan reise bort tidlig, og motta ditt bønnekort. 
Og vi vil be for de syke i kveld, om Herren vil.
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Og nå, etter å ha vert i bønn, så tenker jeg, “Hva må jeg gjøre?” idet jeg7

vet, at en dag må jeg svare for hva jeg sier her...Og jeg har bestemt, eller kjent meg ledet av den 
Hellige Ånd å tale denne morgen ang. Profeti, for på en måte å informere oss. Ser dere? Det er noe som 
vi...hvis vi ikke er informert, og noe bare skjer tilfeldig, vi skulle vite om det. Den Hellige Ånd har gitt det 
til oss, å advare folket om det som kommer. Dere vet at Bibelen sier, “at Gud ikke vil gjøre noen ting uten 
at Han først viser Sine tjenere profetene.”

Og hvordan Jesus advarte folket om hva som ville finne sted; hvordan profetene advarte folket om 
hva som ville skje. Og det lønner seg for oss nå, i den mektige time som vi lever i, å se hvilken tidsalder 
vi lever i, og hva som skjer, hva som kommer til å skje i denne tidsalder.

Så en av disse underlige emner som vi kanskje har lest mange ganger, falt på mitt hjerte å tale om til 
folket denne morgen.
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La oss nå vende over i våre Bibler til Matteus Evg. det 24de kap. og lese en del av Ordet. [Broder 
Branham klarner halsen - Ed] Unnskyld meg. Som en måte for å - å få tak i en sammenheng for vår tekst 
og emne.
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Husk nå at vi kommer å lære dette som en Bibelklasse, sakte. Få tak i deres blyanter og papir. Jeg 
har mange Skriftsteder skrevet ned her, slik at - slik at du kan være i stand til å få disse ned, for så å gå 
hjem og studere dem.

For dette er akkurat som en Søndags- skole klasse, slik at vi kan vite, og bli advart og forberedt for 
disse timer som vi lever i.

I Matteus Evg. [Broder Branham klarner sin hals - Ed] unnskyld meg. 24de vers...eller det 24de kap. 
heller, (vi) begynner med det 15de verset, jeg ønsker å lese en del av Hans Ord.
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...“Når I da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn

- den som leser det, han se til å skjønne det! - Da må de som er i Judea, fly til fjells,

og den som er på taket, ikke stige ned for å hente noe fra sitt hus,

og den som er ute på marken, ikke vende tilbake for å hente sin kappe.

Ve de fruktsommelige og dem som gir die i de dager! Men bed at eders flukt ikke må skje om vinteren 
eller på sabbaten!

For da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nu, og heller 
ikke skal bil.

Og blev ikke de dager forkortet, da blev intet kjød frelst; men for de utvalgtes skyld skal de dager bli 
forkortet.

Om nogen da sier til eder: Se, her er Messias, King James: “Kristus”) eller der, da skal I ikke tro det.

For falske messias'er (King James: “Kristuser”) og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og 
under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig.

Se, jeg har sagt eder det forut.

Om de da sier til eder: Se, han er ute i ørkenen, da gå ikke der ut; se, han er inne i kammerne, da 
tro det ikke!

For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være.

Hvor åtselet er, der skal ørnene samles...

For et emne nå, så vil jeg ta det 24de verset, og legge vekt på dette verset for vår Søndagsskole 
undervisning denne morgen. Lytt nøye som vi leser dette, igjen.
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For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv 
de utvalgte, om det var mulig.

For et emne nå, denne morgen, eller en tekst heller, ønsker jeg å ta: DE SALVEDE I ENDETIDEN. Det 
er emnet som jeg ønsker å tale om, eller teksten: DE SALVEDE I ENDETIDEN.

Jeg tror at vi lever i endetiden. Jeg tror at enhver...Skriftleser, eller til og med en - en troende vet at 
vi nå er ved slutten av verdenshistorien. Der vil ikke være noen hensikt å skrive den, fordi der vil ikke 
være noen til å lese den. Det er ved tidens ende.
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Akkurat når, vet jeg ikke. Bare hvor lenge det vil være. Ikke engang Himmelens Engler kjenner det 
minutt eller time. Men vi har blitt fortalt av Herren Jesus, at når disse ting, som vi nå ser begynner å 
skje, skulle vi løfte opp våre hoder, for vå forløsning stunder til. Hva dette, “stunder til” betyr, vet jeg 
ikke. Det kan bety...

Som vitenskapsmannen sa forleden, på fjernsynet, (idet) han talte om den store kilometerlange 
sprekken i jorden, som kommer til å synke, han ble stilt spørsmålet, “Den kunne synke der?” Det er Los 
Angeles, Vestkysten. Mange av dere har sett hvordan de fulgte det med radar, og gikk opp 
gjennom...brøt inn under San Jose, og gikk tvers over til Alaska og ut gjennom Aleutian Islands, omkring 
to hundre miles ut i havet og kom tilbake ned til San Diego, gikk inn bak Los Angeles og kom opp der, en 
stor lomme.
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Og alle disse jordskjelv som vi har hatt, er vulkaner som treffer denne store hule øsen, som det, der 
inne.
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Jeg kan ikke komme på navnet, hva de kalte det. Hvordan det enn er, når det rystes, gir det disse 
jordskjelv vi har hatt for årevis på Vestkysten. Nå sprekker det hele veien rundt. Og vitenskaps- mannen 
sa, en...

Mannen sa til den andre. “Kunne det falle inn?” Han sa, “Ikke 'kunne,' men det vil.”13

(Den andre) sa, “Men ikke i vår generasjon, kanskje?”

(Mannen) sa, “I de neste fem minutter, eller de neste fem år. Vi vet bare ikke når.”

Denne uken ble det sendt meg en avisoverskrift, hvor store hundretusen dollars hjem knekker og 
sprekker, og folk flytter bort. Og de vet ikke hvordan de kan stoppe det. Der er ingen måte å stoppe det 
på. Ser dere? Gud kan gjøre hva enn Han ønsker å gjøre, og ingen kan fortelle Ham hvorledes det skal 
gjøres.

Dere bygger hus, og dere kan gjøre vitenskapelige ting, og Gud er Skaperen av vitenskap. Hvordan 
skal dere stoppe Ham? Han kan ødelegge jorden denne morgen med fluer om Han ønsket det. Er dere klar 
over, at Han kunne tale fluer til eksistens, og de ville bli 40 miles i dybde i løp av en halv times tid, ser 
dere, der er ikke...og spise folk rett (vekk) fra bakken. Han er Gud. Han bare gjør som Han vil. Han er 
suveren, i Seg Selv.

I å se all denne oppsamling av beviser, og den time som vi nå lever i, så tror jeg det er en god ting å 
innstudere disse ting, og trekke dem ut, siden Seglene har blitt åpnet, og finne ut sannheten om disse 
ting, som Gud har vert så trofast til oss ved Sin nåde, og vist oss disse ting.
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Jeg vil dere skal legge merke til her i Matteus 24, (så) brukte Jesus uttrykket, “Kristuser” K-r-i-s-t-
u-s-e-r, “Kristuser.” Ikke Kristus, men “Kristuser,” flertallig, ikke entall. “Kristuser.” Ordet Kristus betyr, 
“Den Salvede.”

Og så hvis det er, “salvede,” så vil det ikke bare være en, men mange salvede, “de salvede.” Ser 
dere?

I motsatt fall, hvis Han ønsket å bryte det ned slik at vi ville mer eller mindre forstå det bedre, ville 
Han si, “I de siste dager skal der oppstå falske salvede.” Men legg merke til selve det neste ordet, “og 
falske profeter,” p- r-o-f-e-t-e-r, flertallig.

En salvet er, “en med et budskap.” Og den eneste måten som budskapet kan bli brakt ut, er ved en 
som er salvet, og det ville en profet, salvet. “Falske salvede skal oppstå, falske lærere.” En profet lærer 
hva hans budskap er. Salvede lærere, men salvede folk med falsk lære. Salvede, “Kristuser,” flertallig; 
“profeter,” flertallig. Og hvis der er en slik ting som en - en Kristus, entall, da må disse være “salvede,” 
slik at deres profeti av hva de lærte ville være forskjellen, fordi de er salvede, salvet.
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Dette er en Søndagsskole undervisning, (og) vi ønsker å bringe dette til et virkelig åpent oppgjør ved 
Skriftene, ikke ved hva noen andre har sagt om det, men bare lese Skriftene Kan hende dere sier, 
“Hvordan kan det være slik? Ville de salvede...”
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Hva var de? “Kristuser,” K-r-i-s-t-u-s-e-r, salvede Kristuser, og falske profeter.“ Salvede, men falske 
profeter!

Jesus sa at, “Regnet faller på de rettferdige og de urettferdige.”

Nå kan noen si til meg, “Tror du at salvelsen på disse folk betyr at det er den Hellige Ånds salvelse?” 
Ja min herre, den ekte Guds Ånd på en person, men likevel er de falske.

Lytt nøye nå, og se hva Han sier. “Og de skal gjøre tegn og under, for å forføre selv de utvalgte, om 
det var mulig.” Og de er salvet med den ekte Hellige Ånd. Jeg vet at dette lyder veldig latterlig, men vi 
kommer til å ta tid og forklare det ved Ordet, at det er absolutt SÅ SIER HERREN, sannheten.

La oss vende oss i våre Bibler for et lite øyeblikk, til Matteus, det 5te kap. og begynne med det - 
det 45de verset, og se som vi leser for noen få øyeblikk på disse Skriftsteder. Og så, etter at vi kommer 
til hit, vil vi gi dere...slik at dere, hvis vi ikke leser alle sammen, få tak i din Bibel; og - og du kan også 
lese dem etter at vi har dratt herfra og du reiser hjem, kan du lese hva Bibelen sier om det.
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For å ta vår tid, til å få en - en grunnleggende fakta, fordi jeg kommer med en uttalelse her som er 
forbauset. Hvordan kan den Hellige Ånd salve en falsk lærer? Men det er hva Jesus sa ville skje.
18

Nå, Matteus, det 5te kap. og det 45de vers. La oss lese nå, la oss begynne litt før (i det) 44de 
(vers.)

“Men Jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater
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dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere.

Slik skal dere være som barn av deres Far i himlen. For Han lar Sin sol gå opp over onde og gode,

og Han lar det regne over rettferdige og urettferdige.“

For å følge opp dette til en annen profeti vedrørende dette, kan vi vende oss til Hebreerbrevets 6te 
kap. for de neste oppfølgings- vers på dette, hvor Paulus bringer tilbake til tankene den samme ting som 
Jesus sa. Paulus taler nå. Som dere leter...Og dere der ute på kringkastingen, (radio) få Biblene nær til 
dere, og et stykke papir, finn frem dette nå. Hebreerbrevets 6te kapittel, (hvor) Paulus skriver til 
Hebreerne, og viser dem skyggene og forbildene, og bringer dem fra Jødedommen til Kristendommen. Han 
viser dem hvordan alle de

19

gamle ting bare var forbilder på de ting som skulle komme. Paulus taler nå, Hebr. 6:1-4.

“Idet vi nå lar den mer grunnleggende læren om Kristus, (K-r-i-s-t-u-s, entall) ligge, skal vi

ikke igjen legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud,

Med...lære om dåp, om håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom.

Og dette vil vi gjøre hvis Gud tillater det.

For dem som en gang har blitt opplyst, og har smakt den himmelske gave og har fått del i Den Hellige 
Ånd,

Jeg ønsker å kalle på din oppmerksomhet et øyeblikk. La dere merke til at det var “gave”; og ikke 
“gaver,” fått del i de “himmelske gaver”? - Men, “den himmelske gave,” entall; “Kristus,” entall; “gave,” 
entall.

...Himmelske gave, og...fått del i den Hellige Ånd, og har smakt...Guds ord,...(smakt på hva?)...Guds 
gode ord, og den kommende verdens krefter,

for dem er det umulig å bli fornyet til omvendelse igjen, hvis de faller fra. For de korsfester Guds 
Sønn for seg selv på ny og stiller Ham åpenlyst

til skamme.

For, (hør) 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 velsig- nelse fra Gud.

Men hvis den bærer torner og tistler, er den forkastet, og forbannelsen nærmer seg. Og den ender 
med å bli brent.

Sammenlign dette med Matteus 5:24 igjen. Legg merke til, Jesus sa at regnet og solen kommer på 
jorden, at Gud sender det til å forberede maten og ting for folket på jorden. Regnet er sendt for maten, 
grøden. Men klinten og ugresset som er på marken, mottar den samme ting. Det samme regn som får 
hveten til å vokse, er det samme regn som får ugresset til å vokse.
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Hvor jeg hadde en slik lekse på det en gang, da jeg først møtte Pinsefolket! Det var en stor lekse for 
meg. Jeg så to menn, en...(jeg) hadde aldri hørt tungetale før. En (av dem) talte i tunger, den andre 
tolket det, vise versa. Og (de) fortalte sannheten, som at, “Der er mange her inne som skulle omvende 
seg i kveld.
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Der er kvinner og menn, begge.“ Folket sto opp og gikk til alteret. Jeg tenkte, ”hvor herlig!“

Og så med den lille Hellige Ånds gave, snakket jeg med disse menn,22

bare, dere vet hvordan, i skjelning, bare en liten måte å finne ut på. En av dem var en ekte Kristen, 
og han var en virkelig Kristi tjener. Den andre var en hykler. Og en av dem, han som var en hykler, levde 
sammen med mørkhåret kvinne, (og) løp omkring med en blondine og hadde barn med henne.

Vel, det var rett der i synet; (det) kunne ikke benektes. Jeg talte til ham om det. Han så på meg og 
gikk rundt bygningen.

Nå var jeg forvirret, sikkert nok. Jeg tenkte at jeg var kommet til engler. Så undret jeg meg på om 
jeg ikke var blant djevler. Hvordan kunne dette være? Jeg kunne ikke forstå det. Og i årevis
23

holdt jeg min hånd borte fra det, til en dag hvor...George Smith, den gutten som går med min datter, 
dro i går sammen med meg opp til den gamle mølleplassen hvor jeg går for å be.

Og etter å ha vert der et par dager, så brakte den Hellige Ånd dette Skriftstedet tilbake til meg.



5DE SALVEDE I ENDETIDEN

“For den jord som drikker regnet som ofte faller på den, og som bærer gagnlig grøde...men torner og 
tistler lever ved det samme regnet, hvis ende er å brennes.” Lever ved den samme livgivende Guds kilde. 
Da forsto jeg dette. “Ved...” Jesus sa, “Ved deres frukter skal de kjennes.”

Derfor, det regnet som faller på den naturlige vegetasjon på jorden, er et bilde på det Åndelige regn 
som gir Evig Liv, som faller på Menigheten. Vi kaller det for det tidlige og det sene regn. Og det er et 
regn, som tømmes ut av Guds Ånd, på Hans Menighet.

24

Legg merke til at det er en meget underlig ting her. Ser dere? Da disse sæder (frø) gikk ned i jorden, 
hvordan de enn kom dit, de var torner fra begynnelsen av.
25

Men hveten der som gikk ned i jorden, og grøden, (planter) var grøde fra begynnelsen. Og hver 
plante produserte seg selv igjen, (og) viste at det var i den opprinnelige begynnelse.

“Og de vil forføre de Utvalgte, om det var mulig,” de får det samme regn, samme velsignelse, viser 
de samme tegn, samme undre. Ser dere?

“De vil forføre, eller skal forføre de Utvalgte om det var mulig. ”En torn kan ikke hjelpe for at den er 
en torn, og heller ikke kan hvete hjelpe for at den er hvete; det er hva Skaperen av hver og en 
bestemte ved begynnelsen. Det er de Utvalgte. Det samme regn.

Solen står opp om morgenen og sprer seg over jorden, som den har på denne jord og dagen vi lever. 
Og solen, den samme sol som står opp i øst, er den samme sol som går ned i vest. Og den solen er sendt 
for å modne kornet på jorden, som våre legemer er laget av.

26

Vi lever av døde substanser: Det er den eneste måten du kan leve på. Og hvis noe må dø hver dag, 
slik at du (kan) leve naturlig, er det da ikke sant at hvis ditt...Ditt legeme må leve av døde substanser 
for det naturlige liv, da må du ha Noe som dør åndelig, for å redde ditt åndelige liv. Og Gud ble materiale, 
kjød, og døde så at vi kunne leve. Der er ingen kirke, eller noe annen ting i verden som kan frelse deg 
foruten Gud. Det er den eneste tingen som de levde av.

27

Kjør Skriftene nå. Jesus er Ordet. “I begynnelsen var Ordet. Og Ordet ble kjød og dvelte blant oss. I 
begynnelsen var Ordet, og Ordet var med Gud. Og Ordet ble kjød, og Hvem levde iblant oss.” “Og 
mennesket skal ikke leve av brød alene,” for det fysiske, “men ved hvert Ord som går ut av Guds munn.” 
Da ser dere, at vi lever ved Ordet, og det er Gud.

Solen kommer over og modner kornet, og den kan ikke modne alt på en gang. Som det går videre, 
modning, konstant modning til det kommer til et fullt aks.
28

Slik er det i dag med Menigheten. Den begynte i sin barndom tilbake i den mørke tidsalder, hvor det 
var under jorden. Det vokste nå til modenhet. Og vi kan se det fullkomment, hvordan Gud gjennom 
naturen altid...(viser Seg Selv)

Dere kan ikke bringe naturen i uorden. Det er hva som er i veien i dag. Vi flyr bomber ut der i havet 
og bryter og smeller omkring med atombomber. De bare bryter mere av den jorden hele tiden, (og) faller 
inn i den. Om dere skjærer ned trærne, så vil

stormen ta dere. Dem opp elvene, så vil de flomme over. Dere må finne Guds måte å gjøre tingene 
på, og stå med det. Vi har denominert folk i kirkene og organisasjonene; se hva vi har! Hold dere på 
Guds tilveiebrakte vei av det.

Men dere ser, “Han sender regnet,” (tilbake til vårt emne) “på de rettferdige og de urettferdige.” 
Jesus forteller dere her nå i Matteus 24, at det ville være et tegn i endetiden. Hvis nå dette tegn bare 
skal bli kjent i endetiden, da må det være etter åpningen av disse Seglene. Ser dere? Det er et tegn på 
enden. Når disse ting skjer, så vil det være ved endetiden. Og det vil være et tegn, slik at de Utvalgte 
ikke skal være forvirret i disse ting. Ser dere det? Det må bli åpenbart, avdekket.

29

Legg merke til, at både hveten og ugresset levde av den samme salvelse fra Himmelen. Begge gledet 
seg over Det. Jeg husker dette (som) refererer tilbake til denne hendelsen der oppe den dagen ved 
Greens Mølle. Jeg - jeg så dette synet komme frem. Der var en stor jordklode, og alt hadde blitt 
klargjort. Og der gikk en Såmann frem, først. Jeg vil holde det frem for dere. Vokt hva som går frem 
først, og så hva som følger det.

30

Og som denne Mann med hvitt på kom frem rundt jorden og sådde sæd, (frø) Men så bak Ham kom 
en mann med mørke klær på, som så svært så luskende ut, kom inn bak Ham, og sådde ugress. Og som 
dette fant sted, så fikk jeg se at begge avlingene kom opp. Og som de kom opp, var en hvete og den 
andre var ugress.

Og det kom en tørke, som når, så (det) ut som de begge hadde sine hoder ned og ropte etter regn. 
Så kom det en stor sky over jorden, og det regnet. Og hveten reiste seg opp og sa: “Priset være Herren!
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Priset være Herren!” Og ugresset reiste seg opp og hylte: “Priset være Herren! Priset være Herren!” 
Samme resultat. Begge holdt på å gå til grunne, begge holdt på å gå bort. Og når hveten kom opp og ble 
tørst, og fordi det var i samme åker, samme hage, det samme sted, under samme skybrudd, kom der opp 
hvete og ugress ved den samme ting. Legg merke til, at det samme salveles vann som bringer frem 
hveten, bringer frem ugresset.

Den samme Hellige Ånd som salver Menigheten, som gir den begjær etter å frelse sjeler, som gir den 
kraft til å utføre mirakler, faller på de urettferdige på samme måte som de rettferdige. Den Selvsamme 
Ånd! Dere kan ikke gjøre det på noen annen måte for å forstå Matteus 24:24. Han sa: Falske Kristuser 
skal oppstå,“ falske salvede. Salvet med den ekte Ting, men være falske profeter av det, falske lærere 
av det.

31

Hva får en mann til å ønske å være en falsk lærer av noe som er Sannhet? Vi skal nå komme til 
dyrets merke om noen få øyeblikk, og dere vil se dens

denominasjon. Ser dere? Falske lærere, falske, salvede. Salvede Kristuser, men falske lærere. Det er 
den eneste måten du kan se det på.

Akkurat som her for en tid siden, jeg har sitert det. Kan hende at jeg siterer det fordi vi er koblet 
sammen på tvers av nasjonen. En dag snakket jeg med en venn av meg, hvor dette kommer inn den 
morgen, i Arizona, og han hadde en sitrusgård. Han hadde et tre som var et appelsintre, og som bar 
grapefrukt, sitron, mandarin, tangelos, (kryssning mellom mandarin og tangerin) Jeg har glemt hvor 
mange frukter der var på dette ene treet. Og jeg sa til - til - til mannen, “hvordan er det? Hva slags tre 
er dette?”

32

Han sa, “Selve treet er et appelsintre.”

Jeg sa, “Hvorfor har det grapefrukter på seg, hvorfor har det sitroner på seg?” Han sa, “De er podet 
inn på det.” Jeg sa, “Jeg forstår. Nå vel,” Jeg sa,

“neste år når det treet bringer frem en ny avling med frukt,” som de alle modnet omtrent på samme 
tid, jeg sa, “vil det da bringe frem bare appelsiner. Hvis det er et appelsintre, så vil det bringe frem 
appelsiner, vil det ikke min herre? Han sa, ”Nei, min herre. Hver innpodet gren vil bringe frem av sitt 
slag.“

Jeg sa, “Mener du at den sitrongrenen vil bringe frem en sitron fra det appelsintreet?”

Han sa, “Ja, min herre.”

Vil grapefrukten bringe frem en grapefrukt ut av det appelsin- treet?“ Han sa, ”Ja, min herre.

Det er naturen på grenen som er innpodet på det.

Jeg sa, “Priset være Gud!” Han sa, “Hva mener du?”

Jeg sa, “Ett spørsmål til. Vil det appelsintreet noen gang bringe frem appelsiner igjen?”

Han sa, “Når det bringer frem en ny gren.” Når det bringer frem en ny gren, ikke når en er podet inn 
på det. Men, de er alle sitrusfrukter, og de lever av sitruslivet som er i sitrustreet.

Jeg sa, “Der er det! Metodistene vil bringe frem Metodister hver gang. Baptistene vil bringe frem 
Baptister hver gang. Katolikkene vil bringe frem katolikker hver gang. Men den Levende Guds Menighet vil 
produsere Kristus fra roten, Ordet hele tiden, hvis Den noen gang bringer frem en ny gren av Seg Selv.”

33

Dere kan pode det inn der ser dere, hver grapefrukt, sitron, mandarin, tangerin, eller hvilken 
sitrusfrukt det enn er. Hver eneste av dem kan leve av det treet; men bærer falskt vitnesbyrd av treet, 
lever av treet. Ser dere det? De lever og trives på det ekte livet som er i treet. Der er Matteus 24:24, 
lever av det samme Livet, men de var ikke rett ved begynnelsen. De bar falskt vitnesbyrd av dette 
Treet! Det er et appelsintre, dog et sitrustre. Og de sier, “Denne kirken, denne denominasjonen bærer 
Kristi vitnesbyrd,” og har en falsk dåp, falskt vitnesbyrd om Ordet, de prøver å si at Guds Kraft var bare 
for disiplene.

34

Jesus Selv, sa, “Gå ut i all verden og forkynn Evangeliet til hver gren som noen

gang vil...tre som noen gang vil bringe frem, hver gren som vil være på det treet. Og disse tegn skal 
følge de ekte grenene.“ Hvor? Så lenge som det er et Tre, så lenge som Det bringer frem grener, til 
verdens ende. ”I Mitt Navn skal de kaste ut djevler; tale med nye tunger; ta opp slanger; drikke dødlige 
ting; legge hender på de syke, og de skal bli friske.“ Ser dere timen som vi lever? Ser dere hva Jesus sa?

Husk, dette var ved endetiden, ikke tilbake under Wesley og der tilbake, men nå, ved endetiden, 
skulle dette skje.
35
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Vokt Skriftene nå; la Dem vitne. Jesus sa, “Ransak Skriftene, for i dem tenker dere, eller tror dere, 
at dere har Evig Liv. Og De er Dem som vitner om meg.” Med andre ord, hvis dette treet noen gang 
bringer frem en gren...“Jeg er Stammen, Treet; dere er grenene. Den som tror på Meg, de gjerninger Jeg 
gjør skal han også gjøre,” Joh. Evg. 14:12.

“Den som blir i Meg, den som...han som var i Min rot ved begynnelsen.”36

Det er grunnen til at Jesus var både Davids Rotskudd og Ætt. Han var før David, i David, og etter 
David, både Davids Rotskudd og Ætt; Morgenstjernen, Sarons Rose, Liljen i dalen, Alfa og Omega; Fader, 
Sønn, og Hellig Ånd. “ I Ham bodde hele Guddommens fylde legemlig.” Både Davids Rotskudd og Ætt!

“Han som er det utvalgte Liv, det forutbestemte Liv, som er i Meg,” og Han er det, fra begynnelsen; 
når han kommer frem, vil han bære Mine frukter.“

(Joh. Evg. 14:12.)Men andre vil leve ved den samme ting, kalle dem selv for Kristne og troende. 
“Ikke alle som sier, Herre, Herre,

skal komme inn.“

Dette skal finne sted og bli manifestert i de siste dager, “når Guds hemmeligheter skulle fullbyrdes,” 
som vi vil komme til litt senere.

Disse trær, det sanne og det falske vintre! Dere har hørt meg forkynne37

om det, for år siden, hvordan de vokste opp sammen. (Jeg) brakte dem inn individuelt og viste fra 
Kain og Abel, de to vintre som møttes vet et alter; begge religiøse, begge salvet, begge begjærte liv, og 
de tilba den samme Gud. Den ene ble forkastet, og den andre mottatt.

Og den eneste måten som den som ble mottatt kunne ha gjort noe annerledes enn sin bror, var at 
det ble åpenbart til ham. For Bibelen sier, “Ved tro...” Hebr. 11 kapittel, “Ved tro bar Abel fram for Gud et 
mye bedre offer enn Kain bar fram. Ved den fikk han det vitnesbyrdet at han var rettferdig.”

Jesus sa, den åndel ige åpenbaring av Hvem Han var! “Hvem sier menneskene at Jeg, 
Menneskesønner er?”

Peter sa, “Du er Kristus, Den Levende Guds Sønn.”

“Salig er du Simon - Simon, Jonas sønn; kjøtt og blod åpenbarte aldri dette for deg. Min Fader som 
er i Himmelen har åpenbart det. På denne klippe vil Jeg bygge Min Menighet,” (Hva?) den sanne 
åpenbaring av Ordet. Der er det sanne Vintre igjen.

“Abel, ved tro!”

Dere sier, “Det var ingen åpenbaring.”

Hva er tro? Tro er noe som er åpenbart til deg; som ennå ikke38

er, men du tror at det vil bli. Tro er en åpenbaring av Guds vilje. Så, ved åpenbaring!

Og kirkene i dag tror ikke engang på åndelig åpenbaring. De tror på en dogmatisk lære av et system. 
“Ved åpenbaring bar Abel fram et mye bedre

offer enn Kain bar fram. Ved den fikk han det vitnesbyrdet at han var rettferdig.“ Amen. Jeg håper 
dere ser dette? Ser hvor vi lever. Ser timen.

Jeg snakket med en - en gentlemann for ikke lenge siden, en lærd Kristen og gentlemann. Han sa, 
“Mr. Branham, vi avslår alle åpenbaringer.”

Jeg sa, “Da må du fornekte Jesus Kristus, for Han er Guds åpenbaring, Gud åpenbart i menneskelig 
kjød.” Med mindre du ser det, er du fortapt.
39

Jesus sa, “Hvis dere ikke tror at Jeg er Ham, skal dere dø i deres synd.” Han er Guds åpenbaring, 
Guds Ånd åpenbart i menneskelig form. Hvis dere ikke kan tro det, så er dere fortapt. Setter dere Ham 
som en tredje person, andre person, eller enhver annen person ved siden av Gud, så er dere fortapt. 
“Hvis dere ikke tror at Jeg er Ham, skal dere dø i deres synder.” En åpenbaring!

Ikke å undres at de ikke kunne se Ham. “Ingen kan komme til Meg uten at Faderen drager ham. Og 
alle dem som Faderen har gitt Meg,” i røttene, “skal komme til Meg.” Ser dere? Får dere tak i det?
40

Å, hvor vi skulle elske Ham, beundre Ham, prise Ham; å se Åndens frukt i de siste dager, og 
Brudetreet modnes i tidens topp!

Det sanne Vintre og det falske vintre, begge hadde den samme salvelse. Vannet falt på dem begge.41
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Ikke å undres at Han advarte oss, “Det skulle forføre de Utvalgte om det var mulig.”

Legg merke til at de så likedan ut. De var salvet likt. Men legg merke til, “Ved deres frukt...” hvordan 
vet dere det?

Hvordan vet dere at det ikke var en appelsin? Fordi det bærer en grapefrukt. Den grenen er i orden, 
den lever i treet, men den bærer en grapefrukt. Den er ikke som den første, (den opprinnelige)

Og hvis en kirke sier at de “tror at Jesus Kristus er den samme i går, i dag, og til evig tid,” og 
fornekter Hans Kraft, fornekter Hans gjerninger, fornekter Hans Ord; hvis - hvis...Menigheten som tror på 
Jesus Kristus vil gjøre Jesu Kristi gjerninger, Den vil ha Jesu Kristi Liv. Og hvis det ikke er, uansett om 
Livet tømmes inn i det; hvis det ikke er forutbestemt, fra røttene, så vil det bære grapefrukt hver gang, 
eller noe forskjellig.

Men hvis det er det forutbestemte Liv, i røttene, vil det bære Jesus Kristus, den samme i går, i dag, 
og til evig tid. Hvis det er Ordet som kommer opp gjennom Roten. Han er Roten, tidens begynnelse.

Legg merke til, at det er hva de produserer som forteller deg forskjellen. “Ved deres frukt,” Jesus sa, 
“Dere skal kjenne dem.” “Mennesket samler ikke druer fra en tistel,” selv om tistelen er rett i druevinen. 
Det kunne være mulig, men frukten vil fortelle det.

42

Hva er frukten? Ordet, frukten for tiden. Det er hva det er, deres lære. Læren av hva? Læren for 
tiden, hvilken tid det er. Menneskers læresetning, denominell læresetning, eller Guds Ord for tiden?

Nå, tiden går så kvikt, vi kunne bære på dette i lang tid, men jeg er sikker på at dere som er 
nærværende her, og jeg er sikker på at dere vet hva jeg prøver på, (at de) på tvers av nasjonen kan se 
hva jeg vil fortelle dere, vi har ikke alt for lang tid til å (holde på med dette.)

Men dere kan se at salvelsen kommer på de urettferdige, de falske lærerene, og får dem til å gjøre 
nøyaktig hva Gud sa de ikke skulle gjøre; men de gjør det likevel. Hvorfor? De kan ikke hjelpe for det. 
Hvordan kan en tistel være noe annet enn en tistel? Uansett hvor mye godt regn som blir dusjet påden, 
den må være en tistel. Det er grunnen til at Jesus sa, “De vil være så nære at det ville forføre de 
Utvalgte,” som er i røttene, “hvis det var mulig,” men det er ikke mulig. Hvete kan ikke gjøre noe annet 
enn å bære hvete; det er alt den kan bære.

43

Husk, Gud er ikke opphavsmann til organisasjon. Djevelen er opphavsmann til organisasjon. Jeg har 
bevist det ved Ordet, frem og tilbake, om og om igjen; behøver ikke å gå inn på det denne morgen. Vi 
vet at Gud aldri organiserte folk sammen slik som det, lagde en organisasjon.

44

Hundrevis av år etter den siste disippels død, før de noen gang hadde den første organisasjon har 
det altid blitt bevist å være en fiasko. Hvis det ikke er så, hvorfor er vi ikke sammen i kjærlighet i dag? 
Metodister, Baptister, Presbytere, katolikker og alle. Hvorfor følger ikke Guds gjerninger oss da? hver 
menighet på den samme ting, Ordet .De ting som adskiller menneskene, broderskapet...vi er lengre borte 
fra Gud enn vi noen gang harvert, det er menighetene jeg taler om.

Vi er fortalt at, “De gamle ting skjedde som eksempler, for vår lærdom, irettesettelse og påminnelse.” 
At, alle de gamle ting i det Gamle Testamentet skjedde (som) forbilder, for å se hva som ville bli i det Nye 
Testamentet, i vår dag. Akkurat som du aldri hadde sett din hånd, og du så opp, og så en skygge på 
veggen slik min hånd ville være fra lyset. Hvis den har fem fingre her på skyggen når negativet; og du 
beveger din hånd imot, som er positivet, mot - imot negativet, så må det komme til fem fingre.

45

Som Bibelen forteller oss at, “Det Gamle Testamentet er en skygge, en type av de nye ting, eller de 
ting som skulle komme; ikke selve tingen som det er, men det er en skygge, en type på de ting som skal 
komme.”

La oss gå tilbake og se om denne tingen noen gang var I noen annen tidsalder. Er dere villige? 
[Forsamlingen sier, “Amen.” - Ed.] Slik at vi vil vite, å bevise dette, frem og tilbake ved Ordet; ikke noe 
menneskes ide, en slags teori.

46

Jeg bryr meg ikke hvem han er; en hvilken som helst annet menneske, meg selv eller noen annen, 
“Om han ikke taler ifølge loven og profetene, er der ikke noe lys i ham.” Ser dere? Det er hva Bibelen sier. 
“La hvert menneskes ord være løgn, og Mine være sannhet.” Uansett hvem det er.

La oss nå gå tilbake og finne ut om dette noen gang skjedde, for å vise oss et eksempel. Vi kunne 
gå bakover nå i andre Mosebok og tale om en person ved navnet Moses, som var en salvet profet sendt 
av Gud, med Guds Ord for hans generasjon. Som Guds Ord altid løper i kontinuitet, (sammenheng). Han 
sa, “Han gjør ingenting før Han åpenbarer det til Sine profeter først.” (Amos 3:7.) Da gjør Han det. Ser 
dere?

47

Han kan ikke lyve. Han kan ikke lyve og være Gud. Nei min herre. Han må forbli sanndru. Der er ikke
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løgn i Ham. Han er...

Og Han kan ikke forandre Det. Hvis Han gjør, da er Han ikke Gud; Han gjorde (da) en feil. Han må 
være uendelig. Og uendelighet kan

ikke gjøre en feil. Ser dere? Så hva Gud noen gang sier, det er Evig riktig. Ser dere? Og Han lovet 
det. Så, pass på, der er ingen steder i Bibelen, med mindre det følger kontinuitet rett med det.

Gud hadde lovet Abraham at hans sæd ville være en fremmed i et - i et fremmed land for fire hundre 
år, så skulle Han bringe ham ut med en mektig hånd av makt og kraft, vise Sine tegn og undre iblant 
folket som de bodde sammen med. Tiden for løftet nærmet seg. Folket hadde glemt det. De hadde 
Fariseere og Sadduseere, osv, denominasjoner. Men, plutselig, der kom Gud alene og trakk Seg fra (dem) 
ut, bort fra enhver av dem.

48

Gud har aldri, i noen dag eller noen tid, noen gang kalt en profet ut av en denominasjon. Nei min 
herre. Han er så forskrudd, han kunne ikke gjøre det, han måtte forbli ved den denominasjonen.

Moses, en mann sendt fra Gud, med Guds Ord, og på sin reise tar Israel inn til løfteslandet, 
utrykkelig med Guds befaling. Han møtte en annen profet, en annen salvet som hadde en ekte salvelse 
av den samme Hellige Ånd som var på Moses. Det stemmer. Han var en profet. Den Hellige Ånd var på 
denne mann. Hans navn var Bileam. Vi er alle kjent med ham. Vel, den selvsamme ting, det samme, 
tingen - de ting som den mannen sa, skjer fremdeles.

49

For omkring 2800 år siden.“ Du er som en enhjørning O Israel.” Den som velsigner deg vil bli velsignet. 
Den som forbanner deg, vil bli forbannet. Din styrke og makt, hvor rettferdige er dine telt, O Jakob!“ Ser 
dere? Han kunne ikke hjelpe for det. Han kom der med en hensikt i sitt hjerte å forbanne folket.

Å, dere falske lærere som har lyttet til disse lydbåndene alle disse årene, og sett Gud stadfeste 
nøyaktig hva Han sa.
50

Og dere sitter på deres kontorer og vet at det er Sannheten; og på grunn av deres denominelle 
forskjeller så bestrider dere dem, og forteller deres folk at de ikke er så. Ve dere! Deres tid er nær for 
hånden!

Bileam, salvet med den samme Ånd som var på Moses. Hva var forskjellen? Læren til Moses var 
fullkommen. Bibelen sier her i andre Peters Brev, at det var, “Bileams lære,” som Israel mottok, som Gud 
aldri tilga. (Det var) utilgivelig synd! Ikke en av dem ble frelst, selv om de hadde kommet ut under Guds 
velsignelser og sett Guds hånd bevege seg ved denne mektige profet, og sett det nøyaktig stadfestet 
av Gud.Og fordi en annen profet kom med en lære som var motsatt, og stred med Moses, og prøvde å 
bevise for folket at Moses var feil. Og Datan, Kora, og mange av dem var enig med ham og lærte Israels 
barn til å drive utukt, til å gå etter hans organisasjon, at; “vi er alle de samme.” “Om vi er Metodister, 
Baptister, Presbytarianere, og hva mer. Vi er alle de samme.”

51

Vi er ikke de samme! Dere er et adskilt folk, hellig for Herren, innviet til Ordet og Guds Ånd for å bære 
frukter av Hans løfter for denne dag. Dere er ikke en av dem! Jeg vet at det er fryktelig sterkt, men det 
er dog likevel Sannheten. Innviet til en tjeneste i disse siste dager! “KOM UT FRA DET.”

Nå, “Bileams lære,” ikke Bileams profeti. Den var i orden. Det var Gud. Hvor mange tror det? 
[Forsamlingen sier, “Amen.”- Ed.] Bileams profeti var nøyaktig rett, for Han kunne ikke tale noe annet. 
Guds salvelse ville ikke tale noe annet, og Gud stadfestet det ved å bevise at det var Sannheten. Men 
det var “Bileams lære.”

52

Sammenlign dette med Matteus 24:24. SALVEDE, men deres lære er falsk. Treenigheten, og alle slike 
ting; FEIL, ANTIKRIST!

Jeg håper ikke at det sårer følelsene deres. Ikke slå av de telefonene. Ikke stå opp og gå ut. Sitt 
bare stille og la oss se om ikke den Hellige Ånd vil åpenbare det til oss, og bevise det for oss. Du sier, 
“Men det...” Hva enn dere tror, sitt bare stille og hør. Spør Gud om å åpne ditt hjerte, da vil du finne ut 
om du er en vill tornebusk, eller en tistel, eller hvor enn du står. Ser dere?

Endog Judas, “forutbestemt til den fordømmelse han var,” satt der foran Jesus. Og Jesus fortalte 
ham, “Deg er det. Hva enn du kommer til å gjøre, gå og gjør det snart.” Han visste hva han gjorde, men 
for de 30 sølvstykkene, og popularitet, solgte han Herren Jesus Kristus. En av Hans disipler, menighetens 
kasserer. Jesus kalte ham for Sin “venn.”

53

Ser dere? Bibelen sier , “Han var født fortapelsens sønn,” akkurat som Jesus var født Guds Sønn. 
“Forføre selve de Utvalgte om det var mulig.”

Legg nøye merke til nå som vi studerer videre. Vi tar en annen hendelse over i Kongeboken. Der var 
en - en profet, og hans navn var Mika. Han varsønn av Jimla, og han var en profet. Han var. Og der var
54
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en annen profet, sjefen for profetenes organisasjon, salvede. Bibelen sier at de var “profeter,” akkurat 
slik som Han sa at Bileam var en profet, en salvet.

Der var en av dem ved navnet Mika, som var salvet av Gud og sendt av Gud med Guds Ord. Og der 
var en, Sedekias, som tenkte at han var sendt av Gud. Han var salvet av Gud, men hans lære var 
motsatt av Guds Ord. “Oppstå, falske Kristuser, vise store tegn, vil forføre de Utvalgte om mulig.”

Legg merke til begge, begge var salvet. Hvordan kunne du fortelle hvem som var rett, og (hvem) 
som var feil? Se hva Ordet lovet til Akab. Profeten som var før ham, som var Elias, en av de største 
profeter for tidsalderen, som var en stadfestet profet. Den stadfestede profeten sa at, “Fordi Akab har 
gjort dette onde, så skulle hundene slikke hans blod; (han) tok Nabots liv, og at hundene skulle ete 
Jesabel, og...hennes legeme skulle bli gjødsel på marken.” Hvordan kan du velsigne hva Gud har 
forbannet? Eller hvordan kan du forbanne, som Bileam sa, hva Gud har velsignet? Ser dere?

55

Men disse profeter var oppriktige. Uten tvil var de gode menn, hederlige menn. For å være profet i 
Israel så måtte du være hederlig, endog å være en Israelitt. Hvis ikke, ble du steinet. De var hederlige 
menn. De var smarte menn. De var utdannede menn. De var Akabs utvalgte, av nasjonen. (Ser du det, 
Søster Wright?) Nasjonens utvalgte, vel passende for...(Setning ikke fullført. Kan muligens være: “vel 
passende for selskapet.”)

Så nå, da Mika så sitt syn, han visste i sitt hjerte hva Ordet hadde sagt, men han ønsket å se hva 
Ånden som var i ham ville si. Så de fortalte ham. De sa, “Si du den samme ting som disse andre 
profetene sier. Og når du gjør, så vil du bli, så vil vi uten tvil ta deg inn i vårt fellesskap igjen. Ser du? Vi 
vil gjøre deg en av oss. Vi vil ta deg tilbake til vår denominasjon.

56

Du er...Vi vet at du er en profet, men du sier altid ting som er forbannet. Altid forbanner du Akab. 
Sedekias, sjefen, paven, eller...hva enn han var. “Han har velsignet Akab og sagt, 'Gå og gjør det.' Si nå 
du den samme ting Jimla. Du er jo bare en fattig gutt. Du har nesten ingen forsamling engang. Disse 
gutta har millioner.

Hele nasjonen er for dem. Si nå du det samme som de gjør, og du vil ete av landets rikdommer.“ Han 
talte med feil mann der!

Hva om det hadde blitt sagt:57

“Kan du finne noen feil på Sedekias Mika?” “Nei.”

“Har du noen gang fanget ham i synd?”

“Nix.”

“Har du noen gang hørt ham bannet noen?” “Nix.” “Fanget du ham noen gang i å drikke?” “Nix.” “Kan 
du bestride hans utdannelse?” “Nix.” “Tror du at hans doktorgrader er falske?” “Nix.” “Tror du at hans - 
hans Ph.D. er i orden?” “Selvfølgelig. Ved Sanhedrin-Rådet; (så) antar jeg at det er greit.”

“Vel da, hvorfor forener du deg da ikke sammen med ham” “Fordi han er BORTE FRA ORDET!”

Vel, da vil de ha et oppgjør på det, slik som profeten Elias hadde før det. Og hvis du er et Guds barn, 
så vil du stå med denne Bibelske profet. Det er Ordet. Legg merke til timen, tiden.

Hva hvis Sedekias sa, “Å, jeg vet at profeten sa det, men det er for en fremtidig generasjon. Det er 
for en tid (som) er langt fra nå.”
58

Han sa, “Vent til jeg ser et syn fra Gud, og da vil jeg fortelle deg.” Sa, “Så si da du samme ting.”

Han sa, “Jeg sier bare hva Gud sier; ikke noe annet, ikke noe mer. Jeg kan ikke legge til ett ord til 
det, eller ta ett ord fra det.”

Så den natten, i bønn, kom Herren til ham i et syn. Neste morgen gikk han ut, han sa...Der er to 
profeter!

Den største mann i nasjonen, militært og nasjonalt sett, var Sedekias. Han var ved kongen 
hovedprofeten. Han var overhodet for all de andre profetene, ved organisasjon. Han var ved sin 
organisasjon gjort til den øverste av dem alle. Antagelig var han den mest beleste, den best utdannede, 
og mer egnet for jobben. Og han var salvet med den Hellige Ånd, for han ble kalt for en “profet.” Sikkert, 
ikke bare en vanlig profet, han var en Hebreer- profet. Se på ham.

59

Sedekias sa, “Herren talte til meg, 'Gjør to horn av jern til meg,' et symbol.” En profet gir vanligvis 
symboler.
60

Han sa, 'Gjør disse horn av jern.' Den Hellig Ånd sa til meg, 'Ta disse,' salvelsen som velsignet meg.“
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Ikke tenk på det som et offer, men for å komme til et poeng. ”Den Hellige Ånd som taler I tunger 
gjennom meg, Den som stadfestet meg, Han sa; 'Gjør disse horn, og ved dette fortell kongen at han vil 
skyve Syria rett ut av landet. Og Jeg vil gi ham tilbake det land som rettmessig tilhører Israel, 
menigheten.“

Broder, det der er ganske fundamentalt. Omtrent som Bileam var der oppe. Bileam talte like så 
fundamentalt som Moses. Moses... Guds riktige nummer er syv. Og Bileam sa, “Bygg meg syv altre; syv 
rene ofre, okser, og syv værer.”

Det talte om Guds Sønns komme. Fundamentalt var han like så riktig som enhver av dem.

Og her er Sedekias, like så fundamentalt rett, “For dette landet tilhører oss. De Syrerne og Filisterne 
som fyller sine mager over der, deres barn osv. Vår fiende, med maten som våre barn må klare seg uten! 
Når Gud ga oss dette landet!”

61

Broder, det er et godt argument. Jeg antar han kunne rope det ut foran Israel, og de kunne rope så 
høyt som de maktet.

Jeg snakker om i dag nå. Jeg håper at dere følger meg. All ropingen og hylingen!

Dere husker David sist Søndag? Ser dere? Dere der ute i radio- land, eller landene med denne 
telefontilkoblingen; hvis dere ikke fikk siste Søndags budskap, vær sikker på å få det. “Å Prøve Å Gjøre 
Gud En Tjeneste Uten Å være Innviet Til Å gjøre Det.” Uansett hvor oppriktig, hvor godt. Det er absolutt 
ikke mottatt av Gud. Ser dere?

62

Her var Sedekias som tenkte at han var rett.

Mika sa, “La meg spørre Gud.” Så kom han ned den neste morgen med, SÅ SIER HERREN. Han 
undersøkte sitt syn med Ordet.
63

Hvis han nå ville ha sagt til Sedekias; “Vet du hva Bibelens profet sa her om hva som ville skje med 
denne fyren?”

“Men ikke på denne tiden, fordi denne mannen er en hederlig mann. Han prøver.” Ikke gå glipp av å få 
tak i dette. “Han prøver å gi menigheten tilbake de ting som tilhører menigheten. Han prøver å gi den 
dens eiendom tilbake,” ikke de Skriftsmessige ting; Hvis så var, ville han ha rystet hele nasjonen slik Elias 
gjorde. Men han prøvde å gi dem materielle ting, “Vi eier eiendommer. Vi er en stor organisasjon. Vi 
tilhører den. Vi, alle dere folk, alle dere Protestanter skulle forene dere med oss.” Uh-huh.

Vi kommer til det om en liten stund. “Det er jo likevel alle brødre og søstre.” DET ER IKKE! Det har 
aldri vert, og vil aldri bli, med den virkelig ekte Guds Menighet. KAN IKKE VÆRE!

Legg merke til at han så et syn, og så sa han. “Gud talte til meg.” Se nå, mannen var oppriktig. Han 
sa, “Han ba meg å gjøre disse horn, og gå opp der fremfor kongen skyve vestover,'” eller hvilken vei 
landet lå fra hvor de sto. “'Skyv, og det vil være SÅ SIER HERREN, at han kommer til å vinne seier og 
komme tilbake. En seier for menigheten. 'Går for å drive dem ut!” Det er ganske nære, er det ikke? Hva 
var i veien?

64

Her kom Mika ned.

Han (Sedekias) sa, “Nå, gi din profeti.”

Han sa, “Bare dra! Men jeg så Israel som får, adspredt uten en hyrde.” Wheeew! Nøyaktig vise versa.

Dere er forsamlingen. Hvem er rett? Begge to er profeter. Den eneste måten dere kan fortelle 
forskjellen i dem, er å sjekke det med Ordet.
65

(Han, Sedekias) sa, “Hvordan fikk du tak i dette?”

Han sa, “Jeg så Gud sitte på en Trone. Jeg så hele rådet rundt Ham.”

Husk nå, at Sedekias sa at han også så Gud, og den samme Ånd. “Jeg så Gud. Han fortalte meg å 
gjøre disse to horn ut av jern. Gå ut der og skyve nasjonen ut herfra, for dette tilhører oss. De andre 
har ikke noen rett på den.”

De ville hvis de hadde stått rett med Gud. De ville hatt dette, men de kom bort fra Gud.

Slik er det organisasjonene er, menigheten. Den har rett til disse tingene, men dere har blitt lurt ut 
av det fordi dere kom bort fra Guds Ord og Guds Ånd, (og) salvelse til å stadfeste Ordet for tiden. Gå 
ikke glipp av å få tak i dette Budskapet.

Se hva som fant sted nå. Han sa, “Jeg så Gud,” Mika gjorde, “sittende på Tronen I Himlen. Hans råd66
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var samlet rundt Ham. Han sa, 'Hvem kan vi få til å gå ned og forføre Akab, for å få Elias sine ord å være 
sanne; Min profet som er stadfestet. Jeg talte at han ville komme, og Elias hadde Mitt Ord. Himmel og 
jord vil gå bort, men Mitt Ord vil ikke svikte. Jeg bryr meg ikke om hvor moderne de blir, eller hvor gode 
de blir, eller hvor utdannede de blir, eller hvor store de er, Mine Ord vil aldri svikte.'

“Og en løgnens ånd kom opp fra helvete, falt ned på sine knær og sa, 'Hvis du vil tillate meg, jeg kan 
gi dem min salvelse, få dem til å gjøre hvilket som helst tegn og under, bare så lenge som jeg får dem 
vekk fra Ordet. Han vil ikke engang vite at Det er Ditt Ord. Han vil overse det for popularitet.'” Broder, 
tidene har ikke forandret seg. Broder Neville, det er sant. Husk at det er sant. “Jeg vil komme på ham, 
og få ham til å gjøre de samme ting som resten av dem gjør. Jeg vil få ham til å profetere og fortelle en 
løgn.” Hvordan kan det være en løgn? Fordi det var i motsetning til Ordet.

Ta en av disse falske dåper, falsk så og så, og så. Jeg bryr meg ikke om hvor virkelig det lyder, hvor 
mye de prøver å etterligne. DET ER EN LØGN HVIS DET ER IMOT ORDET FOR DENNE TIME. Eksakt.
67

Dere sier, “Vel, våre, vel, vi gjorde dette, og vi gjør det, og vår menighet er på denne måten og slik.”

Jeg bryr meg ikke om hva den er. Hvis den er i motsetning til det skrevne Ord for denne time, så er 
det en løgn. Gud vil ikke ha noe å gjøre med det, uansett hvor oppriktig, hvor utdannet, hvor sant det 
lyder, hvor fornuftig det lyder, hvis det er imot Ordet for denne time. [Broder Branham banker to ganger 
på prekestolen - Ed]

Vi skal komme litt dypere inn i det om noen få minutter... hvis tiden tillater oss. Hvis ikke, så skal vi 
ta det opp igjen ikveld.

Legg merke til at han uten tvil var en oppriktig og god mann. Og han sa...Mika sa til ham, ikke rett i 
hans ansikt, men med andre ord, “Du er salvet med en løgnens ånd.” Ville ikke det være noe å fortelle en 
biskop? Han gjorde det.

68

Så gikk denne biskopen opp og sa, “Du vil aldri mere ha felles- skap.” og slo til ham i ansiktet, og sa, 
“Du vet at jeg er en stadfestet mann. Min kirke har gjort meg til dens leder, disse ting. (Valgresultatet) 
av Guds folk gjorde meg til dette. Min organisasjon gjorde meg til dette. Og Gud har gitt oss dette 
landet, og Han har til hensikt at det skal tilhøre oss. Jeg har SÅ SIER HERREN.” Slo til ham og sa, “Hvilken 
vei dro Guds Ånd da Den forlot meg?”

Mika sa, “Du vil finne ut en av disse dager,” når California ligger under havet der ute, og alle disse 
ting. Ser dere? “Du vil se hvilken vei Den dro, når du sitter i det indre fengsel”,(fangehull)

“Hva sier du Akab? ”Jeg tror min profet,“ sa han. Hva om han bare undersøkte Ordet? Han ønsket 
ikke å se seg selv forbannet. HØR MEG! HAN ØNSKET IKKE Å SE SEG SELV FORBANNET. INTET MENNESKE 
GJØR!

69

OG MIN ORGANISERTE BRODER, DET ER HVA SOM ER I VEIEN MED DEG. DU ØNSKER Å TENKE AT DU 
ER RETT, NÅR DU VET I DITT HJERTE, NÅR DU DØPER I FADERENS, SØNNENS, OG DEN HELLIGE ÅNDS 
NAVN, SÅ LYVER DU!

Dere vet, at når dere sier disse ting som dere gjør, som det første beviset, og alle ting slik som det, 
så er dere feil. Hvordan kan det første beviset være å tale i tunger, og så tale motsatt av Guds løfter i 
denne time? Hvordan kan det være? Dere ønsker ikke å bli forbannet. Gjør dere? Men Her er det skrevet, 
og så skal det være. Det er dyrets merke. Så nære at det ville forføre de utvalgte om det var mulig.

Hvert tegn, hvert under, salvede menn, profeti, alle slags ting går frem; alle slags tegn, alle slags 
undre, hvordan skal dere fortelle forskjellen? Vokt Ordet for denne time. Det er hvordan du tar...
70

Se på Moses, hvordan han kunne ha fortalt Bileam. Se på Mika

her, hvordan visste vi at han var rett? Ordet fremfor ham hadde profetert det for Akab. [Broder 
Branham banker flere ganger på prekestolen - Ed]

Og Ordet fremfor oss, (har) profetert om disse organisasjonene for denne dag, og denne 
forbannelsen er på dem. Og de ting som i sannhet ville finne sted ved Hans Menighet, vil ha Ordet, en 
Ord- Brud. Her er vi. Her er det idag, akkurat som det var da.

Bibelen sier, “...enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners ord.” Jeg har talt om Bileam. Jeg har 
talt om Bileam og Moses. Jeg har talt om Mika og Sedekias. Nå skal jeg ta en til. Der er hundrevis av 
dem, men en til, for å gjøre tre vitner. Jeg har en hel rekke av dem skrevet ned her, men for å spare tid.

71

Jeremias, som var stadfestet, en utstøtt, men en stadfestet Guds profet. De hatet mannen. De 
kastet overmoden frukt på ham og alle andre ting. Og han satte forbannelse på dem, og de ting som han 
gjorde, lå der ute på sin side, og ting som tegn på at Israel var feil.
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Hver sann profet som noen gang oppsto i verden, forbannet disse menigheters denominelle 
organisasjoner. Hvordan kunne det forandres ved den uforanderlige Gud?

Den Hellige Ånd er Profeten i denne time; Han stadfester Sitt Ord, beviser Det.

Den Hellige Ånd var Profeten på Moses' tid. Den Hellige Ånd var Profeten på Mikas tid. Den Hellige 
Ånd, som skrev Ordet, kommer og stadfester Ordet.

Hva skjedde på Mikas tid? Akab ble drept, og hundene slikket hans blod ifølge Guds Ord.72

ALLE DERE FALSKE LÆRERE, SÅ SIER GUD, EN DAG VIL DERE HØSTE HVA DERE SÅDDE, DERE BLINDE 
VEILEDERE FOR BLINDE!

Jeg er ikke sint. Jeg bare forteller dere en Sannhet. Og jeg ville ikke ha sagt det her oppe i det 
rommet, hvis ikke den Hellige Ånd hadde sagt: “Si det på den måten.”

Har jeg noen gang sagt dere noe galt, men at Gud har bevist det å være rett?

VÅKNE OPP MINE BRØDRE, FØR DET ER FOR SENT!

La meg si dette. Hvordan kunne en torn våkne opp og bli en tistel når den var forutbestemt til det? 
Hvordan kunne de Utvalgte unngå å se det? De er utvalgte til å se det.
73

“Alle dem som Faderen har gitt Meg, vil komme,” sa Jesus, “men ingen av dem kan komme med 
mindre Han har gitt dem til Meg før verdens grunnvoll, når deres navner ble satt inn i Lammets Livsbok,” 
ikke på en sogneprest, men I BOKEN, LAMMETS LIVSBOK!

Legg merke til at Jeremias oppsto, stadfestet fremfor folket, likevel så hatet de ham.74

Så de gikk ut og lagde et åk, han gjorde, og satte det på sin nakke, og gikk fremfor folket. De sa, 
“Å, vi er Guds store folk. Vi er Israel. Vi er så oppriktige i våre synagoger! Vi kommer hver Søndag, vi 
ofrer og betaler inn våre penger. Hvordan kan Nebudkarnesar noen gang holde på de hellige Guds ting? 
Høh! Deres synder hadde gjort det.

Gud sa, “Hvis dere vil holde Mine befalinger, så vil jeg ikke gjøre dette. Men, hvis ikke, så kommer det 
til dere.” Det stemmer nøyaktig. Fremdeles det samme. Hold Hans befalinger, Hans Ord for tiden, hva Han 
lovet.

Legg merke til Jeremias, ved Guds vilje en stadfestet profet, dog hatet...hver og en av dem var 
hatet på deres tid. De gjorde slike underlige ting motsatt til denominasjonen på den dag, at alle sammen 
hatet ham,(dem) til og med konger og alt mulig annet.

75

Så han satte et åk på sin nakke, og sa, “SÅ SIER HERREN. Dere kommer til å bli der nede i sytti år,” 
'for de hadde en forståelse fra Guds Ord. “Sytti år!”

Så Hananja, Hananja, jeg antar dere staver det, H-a-n-a-n-j-a. Hananja, en profet iblant folket, 
kom opp, tok åket av Jeremias nakke, og brakk det. Og sa, (han) ønsket å være stor kar blant folket, når 
det talte i motsetning til Guds Ord. Og han sa, “Om to år vil de være tilbake. SÅ SIER HERREN.”

76

To salvede profeter. Hva var forskjellen hos dem? En talte Ordet, og den andre gjorde ikke. Jeremias 
sa, “Amen.”

Fremfor alle de eldste og forsamlingen, hele Israel, ser dere? Han ønsket å vise at han kunne være 
like så stor som Jeremias. “Du vet at de ikke liker deg likevel. Så jeg er også en profet. Jeg er mere en 
profet enn du er, fordi du profeterer en løgn. Du forteller meg at Guds folk kommer til å være under slik 
og slik en ting.”

77

Det er hva de sier i dag, men dere vil være der likevel, som en menighet. Dere er forbannet med en 
forbannelse. Alle dere kirker, denominasjoner holder fast på menneskelige tradisjoner i stedet for Guds 
Ord. Dere er forbannet av Gud.

Legg merke til, her kommer han. Hananja sparker dette åket av hans nakke, et Guds symbol, brøt 
det og sa, “SÅ SIER HERREN. Om to år vil de være tilbake.”
78

Bare for å vise seg. “Jeg er den og den.” Fordi han sto i...han var en organisasjonsprofet.

Jeremias var en villmarksmann som levde for seg selv. Han profeterte ondt imot dem hele tiden, for 
de var onde.

Og denne mannen fortalte dem, “Å, dere er i orden så lenge som dere tilhører, så lenge som dere er 
Israel. Det er alt som trengs. Dere ser, vi...Gud vil ikke gjøre det. Jeg vet at et eller annet skjedde her, 
men ikke vær engstelig, ikke vær redde.”
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Å broder, de lever fremdeles i dag. “Ikke var engstelig, alt er i orden. Vi har alt under kontroll. Vi er 
Menigheten.” Ikke tenk det.

Så han sa, “Alt er i orden. De er tilbake om to år. Det er en liten ting som har skjedd. Det er ikke noe 
uvanlig. Vi har det. Nebukadnesar kom opp hit, men vår Gud vil ta Seg av alt dette.”
79

Men Ordet sa at de ville bli der i sytti år; helt til den generasjonen hadde forsvunnet, og en ny 
generasjon.

Førti år er en generasjon. “Dette er nesten to generasjoner dere kommer til å være der nede.” 
Jeremias sa det ifølge Guds Ord.

Hananja brakk dette! (Åket) Jeremias sa, “Ja vel. Amen. Men Hananja, la oss begge huske dette, vi 
er begge profeter. Vi er forkynnere.

Og jeg sier dette til deg min broder. La oss huske på at der har vert profeter før oss, og de 
profeterte mot kongeriker, de profeterte mot bestemte ting.

Men husk, når en profet sier noe, så må han profetere ifølge Ordet, slik som Mika, og Moses, og 
resten av dem. Det må være ifølge Ordet. Hvis det ikke er, så husk hva som skjer.“

Hananjas rettferdige forargelse oppsto. “Jeg er Hananja, Herrens profet, og jeg sier, 'To år.'80

Med andre ord, “Jeg bryr meg ikke om hva Ordet sier.” Hans salvelse, “Jeg sier, 'To år, så vil de være 
tilbake.'”

Jeremias gikk ut fra ham og sa, “Herre, jeg bryr meg ikke om hva han sier, jeg tror fortsatt, og vet at 
Ordet sier så. Jeg forblir trofast til Deg. Jeg vil ikke bli forført av ham.”

Gud sa, “Gå og fortell Hananja, 'Jeg vil lage det neste åk av jern.'” Og fordi han gjorde det, ble han 
tatt bort fra jordens overflate, Hananja ble, samme år.

Der er våre eksempler, begge profeter. Så mange fler kunne blitt sagt og talt om på denne tiden.

Men pass på. Jesus sa, at i denne endetiden, igjen ville de to ånder være virkelig tett sammen igjen. 
Stemmer det? [Forsamlingen sier, “Amen.” - Ed]
81

Det vil bli nærmere enn det var. Dette er endetiden. Å, barn! Må Gud ha nåde med oss! Til at, “det 
skulle endog bli så virkelig til at det skulle forføre de Utvalgte hvis mulig.” Hvordan vil dere, hvordan 
fortalte vi det i de dager? Hvordan skal dere fortelle det i dag?

På samme måte. Stå med Ordet. “Jesus Kristus er den samme i går, i dag, og for evig tid.”

Bry deg om hele dette Budskapet. Og når dere lytter på lydbånd, til og med når jeg en dag er borte, 
når Herren er ferdig med meg her på jord, så referer tilbake til dette. Hør på min røst, hva jeg sier til 
dere. Hvis Han tar meg (bort) før Hans Komme, så husk bare at jeg talte til dere i Herrens Navn ved 
Herrens Ord. Ja.

Legg merke til at det skulle bli så nære at det ville forføre de Utvalgte dersom det var mulig.“ Ville 
gjøre de samme tegn, de samme mirakler ved den samme Ånd. Stemmer det? [Forsamlingen sier, ”Amen.“ 
- Ed]

82

Akkurat som de profetene vi nettopp snakket om. Profetene, det er også skrevet...

La os vende til det for denne om dere vil. Andre Timoteus 3. La oss ikke forlate denne. Og jeg vil 
ikke...

Jeg ser på den klokken der oppe, og jeg - jeg vil utelate en masse av det, og jeg tror ikke vi skulle 
gjorde det nå. Ser dere? Legg merke til, bare...Hvis jeg står her og svetter slik jeg gjør ser dere, men jeg 
er glad. Og jeg vet at dette er sant. Andre Timoteus 3:8.

Paulus, mannen som sa, “Hvis en Engel kommer fra Himlen og taler noen andre ord til dere enn hva 
jeg har sagt, la ham være forbannet.” En Engel kom ned. Det er andre Tessalonikerne...Å, jeg beklager.
83

Legg merke til i Andre Timoteus 3:8. Se på Paulus som taler nå. La oss begynne med omkring...La 
oss begynne ved det første verset, og lytt virkelig nøye. Dere som har deres Bibel, les med meg. Dere 
som ikke har din Bibel, lytt nøye.

“Men dette skal du vite, at i de siste dager...

Understrek dette, “siste dager.” Det er når det kommer til å skje.

...Skal det komme vanskelige tider. (Vi er i det)
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For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende,

ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige,

Se på denne gjengen vi har i dag, rotten. Endog menneskene ute på gaten, unge mennesker, trekker 
håret deres ned i pannen, med lokker som en kvinne. PERVERSITET! SODOMITTERE!
84

Har dere lest dette året, denne måneds, “Det Beste” (om) “Det Amerikanske folk i tidsalderen,” som 
jeg tror det var. “Mellom 20 og 25 år gamle, er de allerede i deres middelaldertilstand.” De er ferdige! De 
er rotne!

Vitenskapen sier at, at en mann er i sin middelalder, og en kvinne, når de ennå er i begynnelsen av 
tyveårene. Deres legemer er så rotne og overgitt til skittenhet.

Å, Amerika, hvor ofte Gud ville ha ruget over dere, men nå har deres time kommet! Dere leder verden 
i skittenhet.
85

...Spottere, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige,

uten kjærlighet til det gode,...

Ikke engang sann kjærlighet for hverandre, mann til kvinne, kvinne til mann. “Uten kjærlighet til det 
gode.” Urenhet, sexuelt!

...Ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode,

Med andre ord, “Dere gjeng med hellig-rullere.” Noen spurte her om dagen om å komme opp til kirken 
her. (De) sa, “Ikke gå opp der. Alt sammen er en masse med bråk og slikt.”

Ser dere, “uten kjærlighet til det gode.”

Svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, Du sier, “Broder 
Branham, det er kommunister.” Hva sier neste vers?

som har gudfryktighetens skinn, men (hva?) fornekter dens kraft: (Ordet, Jesus Kristus, den samme 
igår, idag, og for evig tid, manifistert, løftet for dagen)...

Akkurat slik som Hananja, akkurat slik som Sedekias, akkurat slik som Bileam, og bakover, andre 
falske profeter.

som har gudfryktighetens skinn, salvet...Ser dere? Som har gufryktighetens skinn, innviede 
forkynnere... Har en form av gudfryktighet, men fornekter at Han er den samme i går, i dag...Fornekter 
Hans Ord!

Hvordan fornektet de Jesus på den dagen? Hvem fornektet de da de fornektet Jesus? Ordet. De var 
religiøse. De lærte fra deres Bibel, men fornektet nåtids Ord.

Hva er de i dag? Samme ting, salvet, forkynner pinsens Evangelium, men fornekter nåtids løftet av 
Ordet som blir stadfestet, “Jesus Kristus, den samme i går, i dag, og for evig.” Ser dere det? 
[Forsamlingen, “Amen.” - Ed.]

“For til dem hører de som lurer seg inn i husene og fanger kvinnfolk som er tynget av synder og 
drives av mangehånde lyster,

“Våre syselskaper, og den og den.” Noen kommer og prøver å feiltolke Ordet, og sier dette, “Det er i 
orden for deg søster, å ha kortklippet hår. Ikke bry deg noe om den tosken. Ser dere?

Eller om dere går med dette; det er ikke det, 'det er hva som kommer ut av et menneskes hjerte som 
besmitter ham.'“ Ser dere? Og er dere klar over at du er salvet med en ond, lystfull, uren ånd? Forsiktig, 
kanskje synger du i koret, med kortklippet hår, men du har en ond ånd. Det er imot Ordet. Det stemmer.

Det er hva Bibelen sier. Og du sier, “Vel, jeg går med sjorts, det fordømmer ikke meg”

“Enhver som, hvis en kvinne tar på en kledning som hører til en mann, er det en vederstyggelighet 
innfor Gud.” Den uforanderlige Gud sa det.

Å, så mange ting, hvordan vi bare kunne gå gjennom det; vår tid ville være borte. Men dere vet nok 
til å vite hva som er rett og galt. Og hvordan kan jeg få dem til å gjøre det? Hvordan kan jeg gjøre det?
86

“Vel, hva skriker du for?” Jeg er et vitne imot dere. En dag, på Dommens Dag, så vil dere ikke ha et 
hjørne å gå inn i.

Det er  forutsagt  at  de  kommer  til  å  gjøre  det.  Og  de  kommer  til  å  gjøre  det,  for  det  er,  SÅ  SIER87
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HERREN. De kommer å gjøre det. tror dere at de denominasjonene noen gang vil bryte opp, (og) deres 
denominasjon komme tilbake til Ordet? Det er SÅ SIER HERREN, de vil ikke!

Vil de gå inn til antikrist? Nøyaktig. Det er, SÅ SIER HERREN, de vil!

“Så hva sier du om det?” Jeg må være et vitne, og så må dere, alle troende. Pass på.

...Kvinnfolk som er tynget...mangehånde lyster,

“Vel, resten av kvinnene gjør.” Falske profeter! Hør nå. Falske profeter, (som) jeg taler om. Hva vil de 
gjøre på den siste dag?
88

...Leder kvinnfolk...ledet bort av mangehånde lyster, “Vel, jeg kjenner resten av kvinnene...” Ja vel, 
gå igang.

Hva sa jeg rett før denne store hendelsen her i California? “Dere folk her i Los Angeles, hver gang jeg 
kommer tilbake så er der flere kortklippte kvinner og jenteaktige menn enn der var til å begynne med. 
Flere forkynnere går inn til organisasjoner. Dere er uten unnskyldning!

Hvis de mektige gjerninger hadde blitt gjort i Sodoma og Gomorra som er gjort hos dere, ville de blitt 
stående i dag. Å Kapernaum, du som kaller deg selv ved englers navn, Los Angeles!“

Ser dere hva som skjer? Hun går rett ned til til havets bunn. Når? Jeg vet ikke når (det skjer) men 
det kommer til (å skje). Dere unge mennesker, hvis jeg ikke ser det i mine dager, så pass dere på. Hun er 
ferdig.

Og altid lærer,...og aldri kan komme til sannhets erkjennelse.

Her er det sjokkerende, her er den sjokkerende delen. Hør på dette.

Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot, mennesker som er 
fordervet i sitt sinn og uduelige i troen,... (som en gang ble overgitt de hellige, selvføgelig)

“Uduelige i Troen” “Og Han skal vende fedrenes Tro, eller barnas (Tro) tilbake til fedrene.

“Udugelige i Troen.” Uh! Vet dere hva ordet fordervet betyr? Om dere har en Scofield Bibel, så er der 
en “h” der (henvisning til margen) Rett der, står det, “frafallen.” En frafallen, det er hva det er.
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Bare et øyeblikk nå. Jeg ønsker å finne frem noe her. Jeg tror at jeg har det skrevet det riktig ned. 
Jeg er ikke sikker, men jeg vil si det, og finne det før jeg sier det. Bare et øyeblikk nå. [Blankt område på 
lydbåndet - Ed]

90

“Fordervede angående Sannheten, angående Troen.” “Troen,” der er bare en Tro. Det stemmer. 
“Udugelige i Troen, frafalne!”

Jeg vil nå lese Lukas 18. Bare et øyeblikk. Dere trenger ikke å notere det ned. Dere behøver ikke å 
lese det.

Og han sa en lignelse til dem om at de altid skulde bede og ikke bli... trette;

Der var en dommer i en by, som ikke fryktet Gud og ikke undså seg for noget menneske.

Og det var en enke der i byen, og hun kom til ham og sa: Hjelp meg til å få rett over min 
motstander! Og lenge vilde han ikke; men til sist sa han ved seg selv: Om jeg enn ikke frykter Gud og 
ikke undser meg for noget menneske,

vil jeg dog hjelpe denne enke til å få rett fordi hun ikke til slutt skal komme og legge hånd på meg.

Og Herren sa: Hør hva den urettferdige dommer sier!

Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, dem som roper til Ham dag og natt, og er 
Han sen når det gjelder dem?

Jeg sier eder at Han skal skynde Seg å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, 
mon Han da vil finne troen på jorden?

Det er spørsmålet. Her er hvor jeg ønsket å komme til, Joh. Åpenbaring91

Vi skal komme til det i løp av noen få minutter, og et annet Skriftsted. Han sa, “I dagene til den 
syvende engels Budskap, skulle Guds hemmelighet være fullbyrdet.” Spørsmålet er, hvis du følger den 
linjen i denne time, vil det være fullbyrdet? “Vil Jeg finne Troen?”

Vil  Malakias  4  være  fullbyrdet  i  denne  time?  “Gjenopprette  barnas  Tro  tilbake  til  fedrenes  Tro,  det
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originale Ordet.” Ser dere?

“Fordervede, Jannes og Jambres, som de sto imot.” Hør nå. Annen Timoteus 3:8. “Som Jan...sto 
Moses imot, i de siste dager ville disse samme fordervede komme.”
92

Se hva det sier her, “har et gudfryktighetens skinn, (form, ytre) salvede. La oss bare...Gå tilbake og 
les det når dere kommer hjem, slik at jeg kan få dette ferdig denne morgen, om jeg kan. ”Fordervede, 
udugelige...“ Ikke fordervede i livet; de var fine kultiverte mennesker.

Legg merke til da Moses dro ned til Egypt med et Budskap av SÅ SIER HERREN, så ble det 
stadfestet. Det kalte på Israel, som var et folk, ikke en menighet. Israel var et folk, de var aldri en 
menighet, fordi ordet “menighet” betyr “utkalte.” De var Guds folk. Og når de ble salvet under Ordet, og 
kalt ut, så ble de Guds menighet. Så frafalt de fordi de ikke trodde Guds Ord, og lyttet til en falsk profet. 
Jeg håper at dette synker inn.

93

Israel, som var Guds folk, kom ut under Guds hånd, salvet med Ordet...med Guds Kraft. De så Guds 
tegn og undre. Og når Gud gikk videre med dem, kom der en falsk profet som var salvet og lærte noe 
som var i motsetning til det originale Guds Ord enn hva de hadde hørt; og enhver av dem gikk til grunne i 
ødemarken, foruten tre mennesker. Hold fast nå.

“Som det var på Noahs tid, hvor åtte sjeler ble frelst ved vann, sl ik skal det være når 
Menneskesønnen kommer.” “Som det var på Lots tid, hvor tre kom ut av Sodoma, slik skal det være på 
den tid når Menneskesønnen skal bli åpenbart.”

94

Jeg bare siterer Skriften, Herrens Ord, som, “Himlene og jorden vil forsvinne...” Det vil bare bli en 
minoritet!

Legg merke til her. Moses går ned til Aron. Moses skulle bli Gud. Gud fortalte ham å være Gud. “Vær 
du Gud, og la Aron din bror være din profet. Du legger ordene i hans munn dersom du ikke kan tale vel.” 
Han sa, “Men hvem gjorde mennesket stumt? Hvem lærte mennesket å tale?” Herren gjorde.
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Og han gikk ned dit. Hva gjorde han? Han utførte et sant og rettferdig mirakel som Gud hadde fortalt 
ham å gjøre. Gud sa til ham, “Gå og kast ned staven din.” (Han) tok den opp, og den var en slange. Han 
tok den opp (igjen) og den ble til en stav. Han sa, “Gå og gjør det fremfor Farao, og si, 'SÅ SIER 
HERREN.'”

Og da Farao så dette, så sa han, “For et billig magisk triks.” Han sa, “Der er ikke noe om det. Det er 
mental telepati, (tankelesing) eller noe.

Dere vet, vi har karer i vår organisasjon som kan gjøre samme tingen. 'Kom hit biskop så og så. Kom 
ut hit.' Vi har dem som kan gjøre samme tingen.“ Det var Satan som talte gjennom Farao. Og det var 
Gud som talte gjennom Moses.

Se på denne karen som kommer ut. Jannes og Jambres gikk ut fremfor Moses, og offentlig fremfor 
folket og utførte ethvert mirakel som Moses kunne gjøre. “De vil forføre selve de Utvalgte om det var 
mulig.”

96

Det stemmer? (De) utførte samme tingen som Moses gjorde. Fikk dere tak i det? Husk nå at det er 
SÅ SIER SKRIFTEN, at det vil gjenta seg i de siste dager.

Hva var forskjellen mellom Moses og Jambres? Moses sa, “La blod komme i vannet.”

Og disse falske profeter sa, “Selvfølgelig, vi kan også få blod til å komme i vannet.” Og det skjedde.

Så Moses sa, “La der komme fluer.” Hvor fikk han dem? Rett fra Gud. Ser dere?

Og hva gjorde han? (Jambres) Han sa, “ Vel, vi kan også bringe fluer.” Og de gjorde det. Ethvert 
mirakel som Moses kunne gjøre, det gjorde de også. Hold dette i tankene , vi kommer til det etter en 
stund. De kan gjøre hva som helst resten av dem kan gjøre, men de kan ikke stå med Ordet.

Legg merke til at de gjorde det. Men Moses, den sanne sendte Guds profet, befalt av Gud, han 
kranglet aldri med dem og sa, “Her, dere kan ikke gjøre dette! Dere kan ikke!” Han bare lot dem være, 
bare lot dem fortsette. De er organisatoriske profeter, men bare fortsett.

97

Moses fortsatte bare videre, (og) lyttet til Gud. Hva enn Gud sa, “Gjør dette nå,” Moses gikk og 
gjorde det. Han gjorde en ny ting. Når de gjorde, så hadde hver og en av dem en sensasjon eller noe,

her kom de. De gjorde det også, akkurat slik Moses gjorde det.

Legg merke til. Disse karene kom til syne...Å dere folk, gå ikke glipp av dette! Disse bedragere, 
etterlignere, kom til syne etter at den sanne hadde kommet først. Ser dere? De kom for å etterligne. Ser
98
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dere. De måtte det. Djevelen kan ikke skape noe; han er bare en forvrenger av det originale. Og hva er 
synd? Det er forvrengt rettferdighet. Hva er hor? Den rette handling forvrengt. Hva er en løgn? 
Sannheten feiltolket. En forvrenging! Se på Hananja, en forvrenging av det originale Ordet. Se på Bileam, 
en forvrenging av det originale Ordet. Se på Sedekias, en forvrenging av det originale Ordet. Og Bibelen 
sier, at disse karene ville komme etter og forvrenge det originale Ordet, (som var) stadfestet og bevist å 
være Sannheten.

“Gjør en evangelist's gjerning,” i det hjørnet der ute, (da hjørnesteinen ble lagt ved Branham 
Tabernakel) “bevis din tjeneste fullt ut. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne Lære, 
men etter sine egne lyster ta seg lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret; og gå og gjøre hva de 
ønsker å gjøre, og, 'Det er i orden, vi har de samme tegn og undre.' Og de skal vende øret bort fra 
Sannheten og vende seg til eventyr, dogmer.”

99

Å, den Hellige Ånds bevissthet, den ærefrykt som treffer en manns sjel når han stanser og tenker 
hvor virkelig og klart det er rett fremfor oss! Grav opp den hjørnestenen her ute og les et stykke papir 
som er lagt inn der for 33 år siden. Se hva Han sa der ute på - på Seventh Street den morgenen da 
denne hjørnestenen ble lagt. Se på det. Se her nede ved elven da Herrens Engel kom ned i en form av 
en Ildstøtte. Hundrevis av menigheter, eller folk fra menigheten sto rundt på stranden; (og) hva Han sa, 
se om det ikke kommer til å skje. Se hva som skjer.

100

Det er så hardt. Jeg vet det ser hardt ut brødre, der ute. Men der er...Bibelen sier, Jesus Selv sa, 
“det ville forføre selve de Utvalgte dersom det var mulig.”

Der er ingen vei forbi det. De vil aldri være i stand til å se Det. Hvis det var mulig, ville selve de 
Utvalgte bli ført vill ved det.

Legg merke til at disse karene kom til syne etter at Guds sanne salvede var sendt; ved Hans sanne 
profet, Moses. Og når Moses gjorde noe, så etterlignet de det.
101

Nå broder og søster, jeg...Dette er min egen menighet. Jeg har rett til å forkynne hva jeg vil, så 
lenge som det er ut av Guds Ord. Jeg fordømmer ikke dere folk, men la oss bare søke dette for den tid 
og stund som vi nå lever i.
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Hilsener til Broder Ruddell, til Junior Jackson og dem der ute. Våre brodermenigheter. Jeg glemte dem 
i sted. Jeg tror de også er tilkoblet denne morgen, på grunn av for lite plass i kirken.

Bare tenk på det for et lite øyeblikk. De gjorde samme miraklene som Moses gjorde. Moses brakte 
fluer; de etterlignet det og brakte fluer. Ser dere?
103

Gud sa, “Den dag dere eter av det, den dag dør dere.”

Satan kom og sa, “Dere skal visselig ikke dø. Dere vil bare bli visere. Dere vil få en bedre 
organisasjon, en bedre...”

Dere vet. “Dere vil vite, alt vil bli bedre for dere, dere vil ha mere lys.” Ser dere? bare ne forvrenging. 
Burde...

Og husk, SÅ SIER HERREN, ifølge Andre Timoteus 3:18, (3:8) at, i de siste dager, at denne Jannes 
og Jambres ville være på jorden. Jeg vil dere skal legge merke til at der er to av dem. Etterlignere.

Vi skal gå tilbake til Sodoma, etter en stund, og finne de tre Englene som kom ned, og se 
etterligningen osv, og se hvem som er rett og feil. Ser dere? Ser dere?

Legg merke til at de gjorde de samme mirakler. Men se, de etterlignet etter det sanne Ordet som 
hadde blitt salvet, ved den sanne ene som Gud hadde sendt.
104

Jeg undres på om vi kunne tenke et øyeblikk. (Ved) å ta folk i hånden for ikke så lenge siden, 
omkring 20 år siden, viste det seg et tegn. Du store, der var flere tegn over alle ting, og alle...en hadde 
det i sin høire hånd; en hadde det i sin venstre hånd; en annen luktet det. Ser dere? Alle slags...

Og jeg undres...Gud vil ikke la meg fortelle dere på denne tid hva som virkelig var sannheten, men en 
dag vil dere finne ut. Dette var bare for å manifistere deres dårskap. Det var ikke rett ved begynnelsen. 
En dag skal jeg fortelle dere, om Herren tillater det.

Legg merke til at de gjorde de samme mirakler, men de gjorde ikke...de gjorde det ikke før etter at 
det originale Ordet først gikk frem. Det var måten Satan gjorde det på i Edens Have. Det er slik han har 
gjort det bestandig. Hvem profeterte først? Moses. Hvem kom på senen først, Moses eller Bileam? 
Moses. Hvem kom på senen først, Jeremias eller Hananja? Ser dere hva jeg mener? [Forsamlingen sier, 
“Amen.” - Ed.]

105

De  kopierte.  Kjødelige  etterlignere,  oppriktige,  tenkte  at  de  “gjorde  Gud  en  tjeneste,”  som  David
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gjorde, siste uke, (Å Gjøre Gud En Tjeneste Uten At Det Er Guds Vilje. 18.Juli,1965) men kjødelig 
etterligning. Jeg bare venter en stund. Jeg vil at dere skal tenke mellom disse to steder. Hvis jeg ikke sier 
det, så vil sannelig den Hellige Ånd åpenbare det, spesielt til de Utvalgte. Ser dere?

Faraos denominasjon sa, “Vi har en mann som kan gjøre den samme ting,” og de gjorde det. Ser 
dere? Hvorfor gjorde Farao dette? Hvorfor tillot Gud det? Hvorfor ville Gud sende en sann salvet profet 
ned der for å fremføre et tegn fremfor Farao, og så la en denominell kopi komme og kopiere det fremfor 
folket? Hvorfor ville Han la en etterligner stå opp og gjorde det, og gjøre den samme tingen nøyaktig slik 
som Guds Ånd gjorde? Dere ser, Skriften måtte oppfylles.

106

Legg merke til at Han gjorde dette så at Han ville forherde Faraos hjerte, og Egypterne, for å bevise 
at Moses ikke var den eneste som hadde Ordet. De kunne gjøre alt på samme måte som Moses kunne 
gjøre. Og hvorfor har Gud latt disse ting skje i de siste dager? Slik at den samme ting som løgnens ånd 
sa til Sedekias, “Hvordan skal vi få Akab ut der, for å få disse ting til å skje?” Hvordan skal Han få disse 
folk, som stoler på sine kirker, å komme ut her for å la ting skje som Han forutsa? Dem, i denne Laodikea 
Menighetstid, “Fordi du sier at du er rik, og ikke trenger til noget.'Jeg sitter som en dronning.' Har intet!
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Vet du ikke at du er ussel, ynkelig, blind? Jeg råder deg at du kjøper av Meg,“ Han sa, ”olje og gull.“ 
Hvorfor gjorde Han det?

Hvorfor lot Han disse etterlignere oppstå i disse siste dager, når disse ting skjer ved Guds sanne Ord; 
og lar etterlignere komme og gjøre samme ting, og fornekter det sanne Guds Ord?

Han gjorde det for Moses. Og Farao gjorde det mot Moses; og disse, Jannes og Jambres gjorde det 
mot Moses. Og Bibelen sier at det vil gjenta seg i de siste dager. Her er vi. Hvis dette ikke er Skriften 
oppfylt, hvor er det da?

Kranglet Moses med dem og sa, “Her! Her! Dere kan ikke gjøre det. Jeg er den eneste som er innviet 
til å gjøre dette. Her! Stopp dette rett nå.” Han bare lot dem gå. La dem fortsette. Husk at Bibelen sier, 
“Som deres dårskap ble manifestert, så vil disse i de siste dager bli manifestert,” når Bruden er 
bortrykket og tatt opp i luften. Legg merke til.

108

Moses, det sanne manifisterte Ordet sa aldri noen ting. Han bare lot det gå. Men Han gjorde det slik 
at Han kunne forherde Faraos hjerte, (og) forføre Farao. Han gjorde den selvsamme tingen slik at Han 
kunne forføre Akab. Og den lille karen som sto der for seg selv, lille Mika, sa til dem, “SÅ SIER HERREN.” 
Her sto en annen en, salvet, “SÅ SIER HERREN.” Den ene mot den andre.

109

Vi står i dag med SÅ SIER HERREN, at vanndåpen i de siste dager skal være i Jesu Kristi Navn. Og en 
annen mann står og fremfører mirakler, en treenighetslærer. Vis meg ordet treenighet i Bibelen. Vis meg 
hvor der er tre Guder. Vis meg hvor der er noe slikt som det? Det er ikke i Guds Ord. Der er ikke noe slikt, 
at hvem det enn er som noen gang ble døpt i navnet til “Fader, Sønn, Hellig Ånd,” ved å bruke disse 
titler. Alle disse ting. “Å, det er i orden søstre. Det er i orden å ha lang...ditt korte
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hår. Det er i orden, dere behøver ikke å gjøre dette, det eller noe annet. Å, det er bare noe tøys, 
(fra) en gammel knark.“

Men Bibelen sier! Og Han lovet, “I de siste dager ville Han sende Elias Ånd, og kalle folket, Guds 
barn, tilbake til den orginale Tro slik det var i Ordets begynnelse.” Ordet ville stadfeste Menneske- 
Sønnen i de siste dager, det samme som det var ved Sodoma; i går, i dag og for evig tid. Han lovet å 
gjøre det. Det er Guds løfte. Det er SÅ SIER HERREN.

Legg merke til at de gjorde den samme tingen akkurat som Moses gjorde, inntil Gud hadde fått nok 
av det. Husk at det er, SÅ SIER HERREN, det vil komme til å skje i denne dag. Ransak over hele verden; 
ta hver kult, ta hver klan, ta hvert menneske, ta hver kirke! Jeg pålegger dere, i Kristi Navn, å gjøre 
dette, dere forkynnere. Jeg pålegger dere å lese avisene eller tar i betraktning hvor som helst dere 
ønsker å gå, og se om det ikke er på jorden rett nå. Ser dere? Ser dere?

111

Matteus 24:24 er nøyaktig riktig. “Falske salvede vil oppstå i de siste dager, og vil være falske 
profeter, og skal forføre mange.” Se på det i typer, som det kommer nå.

“Skal forføre mange.” “Profeter,” flertallig; “Kristuser” salvede, flertallig; mange forskjellige. 
Metodister, og Baptister, og Pinsevenner, osv. Ser dere?

Men der er en ekte Kristus, Ånd, og det er Ordet gjort kjød som Han lovet å gjøre det. Vi skal gå litt 
videre til noen flere Skriftsteder.

Inntil, Gud fikk nok av det, da var det over. Deres dårskap ble gjort kjent.

Husk nå at skolmen ser nøyaktig ut som hvetekornet. Ser dere? Dere kunne ikke si der tilbake i 
Luthers tidsalder at, “Stilken var hveten,” selv om den har det Livet i seg.
112
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Stilken er i orden, Livet i stilken var i orden, men husk, Livet gikk videre; videre fra Elisa til Elias. 
Livet gikk videre. Husk at det er i et annet stadie. Det kan ikke forbli i det stadie. Vi kan ikke ete et 
råttent åtsel av en annen tidsalder. Vi kan ikke ete råttent Pinsevenn-åtsel, eller Metodist eller Baptist 
(åtsel). Dere ser, det har blitt et råttent åtsel. Vi har fersk Mat, Ordet for denne time, osv.

Husk at skolmen er nøyaktig lik hvetekornet. Dere kan ikke...Det så ikke likedan ut i bladet, det så 
ikke likedan ut i dusken, (kvasten) men sannelig gjorde den det i skolmen. Den så ikke likedan ut i...Jesus 
Kristus, den samme igår, i Luther; så ikke ut som det i Wesley; men den gjør det sannelig i Pinsen, en 
“forføre selve de Utvalgte dersom det var mulig.” Ser dere? Der har dere tidsaldrene.

113

Men husk at Pinsemenigheten i de siste dager var Laodikea; og Kristus var vist bort, Kjernen, Selve 
Hveten. Når Han prøvde...Husk at når Han prøvde å manifistere Seg Selv i menigheten, så ble Han tatt 
ut. Det var fremdeles en menighet, de gjorde krav på å være det; salvede. Men her er Ordet, Kristus 
Selv. Det er det salvede Ordet som skal komme for resten av Hans Legeme, Bruden. De salvede av det 
samme vannet som vannet hveten, som vi snakket om, vannet også ugresset, salvede.

114

Bare de Utvalgte, eller forutbestemte vil være i stand til å oppdage forskjellen mellom dem.

Efeserbrevet 5:1 forteller deg så, og hvordan det var.

De er salvet. Alle sier, “Ære være Gud! Vi har frihet her nede. Halleluja! Vi...Å, Halleluja! Vi taler i 
tunger og hopper. Vi har kvinnefrihet; dere folk prøver å sette dem under alle disse slags ting.”
115

Ser dere? Sett igang. Der er intet du kan gjøre. De sier, “Vel, vi taler i tunger. Vi roper. Vi danser i 
Ånden. Vi forkynner Ordet.” Absolutt. Ikke en ting imot det. Men så gjorde disse menn her tilbake i 
Bibelen.

Jesus sa, “Det ville forføre selve de Utvalgte dersom det var mulig, selve de Utvalgte.”

Legg merke til skolmen nå. Fra det originale Kornet, Kornet som gikk ned i jorden, var ikke noen 
organisasjon. Det var ett Korn I Seg Selv. Men når det kom opp så var det ikke ett Korn; det var en 
organisasjon (med) blader og korn.
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Så gikk det til et annet stadie, som var en dusk, (kvast.) Fremdeles var det ikke som begynnelsen. 
Det var en organisasjon. Det gikk inn i skolmen, mange blader. Pinsen er nesten formet ut nå. Se på det. 
Den tar form hele tiden, nesten nøyaktig det samme, ser nøyaktig ut som et Hvetekorn, når dere ser 
denne lille skolmen der.

Men til slutt blir Den manifestert, og ikke noen organisasjon. Der er ingen flere bærere. En 
organisasjon er bare en bærer. Ikke flere bærere. Stilken må dø, skolmen må dø, alt annet må dø, men 
hveten lever videre. Det er oppstandelsens legeme, kommer rett ned og tar dem opp. “De siste skal bli 
de første, og de første skal bli de siste.” Ser dere? Tar dem rett opp i Oppstandelsen. Følger dere dette? 
[Forsamlingen, “Amen.” - Ed.] Ja vel. Legg merke til at kornet er...

Skolmen ser nøyaktig ut som kornet. Og en mann som driver en hvetefarm eller noe annet, kan se og 
si, “Pris skje Gud, jeg har en avling med hvete,” når han ikke engang har et snev av hvete. Det ser 
nøyaktig ut som hvete, men det er skolmer.
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Nå venner, gå tilbake med meg. Hvor kom den første vekkelsen, etter, (døden) i dagene da 
hvetekornet måtte falle i jorden, Legemet, Kristi Brud?
118

Kristus organiserte Sin Brud, stemmer det? Hans Menighet? Han organiserte den aldri; Han bare satte 
apostler og profeter osv, i Menigheten, for å holde Den ren. Men ved Nikea, Rom, 306 år senere så 
organiserte de den og lagde en organisasjon ut av den. Stemmer det? Og den døde.

Alt som ikke var enig med den kirken drepte de. Og den lå stille i hundrevis av år, i jorden.

Men etter en stund kom hun opp i Luther. Den første lille korn- spiren kom opp. Den andre sprang ut 
derfra. De gikk videre og hadde Zwingli osv, de andre organisasjonene osv. Så, etter er tid kom 
anglikanismen, (den Engelske statskirken) frem. Hva skjedde? Her kom Wesley frem med en ny vekkelse, 
hamsen, som lignet litt mer på Hveten. Hva skjedde så? Den organiserte seg, tørket opp og døde.

Livet gikk rett inn i en skolme, og skolmen kom frem nesten fullkommen akkurat som Hveten. Men til 
slutt ble dens dårskap manifestert i de siste åtte til ti år, og spesielt i de siste tre årene. Hva gjorde 
den? Drog seg bort fra Hveten.

Hvorfor har ikke en ny organisasjon startet opp de siste 20 årene av denne store vekkelse; det er 
salvede profeter, salvede lærere, osv. Hvorfor ikke?
119

Der er ikke noe over Kornet. [Broder Branham banker fire ganger på prekestolen - Ed.]
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Det er tilbake uten en organisasjon. Å du, en mann kunne se det. Det kan ikke organiseres. Det er så 
bestemt imot det. Det er Hvete- kornet Selv. Menneskesønnen vil bli manifestert. Hvetekornet vil komme 
tilbake til Seg Selv igjen, Menneskesønnen i de siste dager.

“Og der vil komme falske etterlignere av Det, i de siste dager, som vil forføre de Utvalgte om mulig.” 
Se på deres organisasjonelle skolmer som trekker seg bort nå.

Det bare lar Hveten bli kjent til de Utvalgte, som er en del av Det. Legg merke til hvor vakkert dette 
er brakt inn her nå. Bare de...de salvede er i stand til det; de sanne salvede, Utvalgte, forutbestemt, 
Efeserbrevet 5:1, eller 1:5, heller, vil bli ordinert, utvalgt. De er de eneste som ikke vil bli forført.
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De salvede. Bare Ordet vil adskille dem. Ikke tegnene. Å nei. De vil gjøre de samme tegn, men Ordet 
er hva som adskiller dem. Sikkert. Alle profeterte. Alle gjorde dette og det, helt sikkert det samme. Jesus 
sa at de gjorde samme tingen. Men Ordet er hva som adskiller dem, ikke tegn.
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La dere merke til, at Jesus sa her i Matteus 24. Han sa ikke, “Det skal oppstå falske Jesuser i de 
siste dager.” Å nei, de ville ikke tåle, og bli stående stille for noe slikt. Nei. Ta en Pinsevenn som virkelig 
er en ekte Pinsevenn og sier at han er “Jesus” Ser dere? Ta en falsk Metodist, eller en Baptist, eller noen 
slik som det, eller en av organisasjonene som sier, “Vi er Jesus.” De vet bedre enn det. De kommer ikke til 
å gjøre det. Men Bibelen sier at de ville være “falske Kristuser,” ikke Jesuser, men “falske Kristuser.” Men 
de vil ikke anerkjenne det og si, “jeg er Jesus.” Å nei.

Men de er “falske Kristuser,” og vet det ikke. Det er fordi de er motsatt av Ordet. Og Gud stadfester 
det samme. Jeg bare bringer dette rett ned til et oppgjør nå, for dere har sett de samme ting blitt gjort 
ved disse mennesker som var gjort i det virkelige. Og Jesus sa så.
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Som jeg har sagt til dere folk ute i telefonland, (tilsluttet til møtet via telefontilkobling.)

Jeg, jeg fordømmer dere ikke, men dette er min menighet, og - og min gruppe som den Hellige Ånd 
har satt meg over, og jeg må fortelle dem Sannheten. Tiden er langt kommet.

De ville ikke tåle det, men, “falske Kristuser,” falske salvede, nesten med hvert et tegn og bokstav 
av Ordet. “Tror de på dåpen i den Hellige Ånd?” Absolutt. “Tror de på alt dette?” Yep. “Tror de på å tale i 
tunger?” Yep. “Tror de på at tegn og undre skal følge, at tegn vil følge dem?” Yep. Det er ikke 
Metodister, det er ikke Baptister. Nei, nei. Det er Pinsevenner. Dette er de siste dager.
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Den første Menighetstid ville aldri ha lagt merke til dette. Metodist menighetstiden la aldri merke til 
det; Baptistmenighets-tiden la aldri merke til det; Presbytarianer-menighets-tiden la aldri merke til det. 
Men Pinsevennene, så nære den virkelige Ting! Det er hvor Hveten, skolmen er nesten lik Hveten. De, 
(der tilbake) ville aldri merket det. Ser dere? De ville ikke. Men dette er de siste dager, denne dag. Ja min 
herre.

Merk dere, akkurat som det var ved begynnelsen, så vil det være ved enden. Som Eva feiltolket ett 
Ord. Satan gjorde det til Eva, og hun trodde det. Hun, ikke ham; menigheten, ikke Ham. Ser dere? Det 
var menigheten som fikk det falske ordet. Ser dere? Ikke Adam; Eva. Ikke Kristus; menigheten, bruden, 
den salvede, antatt å være, kaller seg selv for Bruden. Hun fikk det falske ordet.
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Kan dere ikke se det? Det snører seg sammen som en skorem, som øyehårene på ditt øye. Alt dere 
vender dere til, Bibelen. Det snører det rett sammen. Eva, ikke Adam: Eva trodde det, ikke Adam. Den 
såkalte bruden i dag tror det, ikke Kristus. Den såkalte brud har alle slags (ting) samme tegn, samme 
undre, samme alle ting, men ikke den ekte Ene. Ser dere? “Forføre de Utvalgte om det var mulig.”

Kvikt nå, dersom vi kan avslutte dette iløp av 15 minutter, så vil vi holde tiden. Legg nøye merke til 
det, slik at det ikke blir uforståelig til dere.

De ville ikke tåle og bli kalt for “falsk Jesus.” De ville ikke tåle å bli kalt for “Jesus.” Sannelig ikke. Det 
er for rett frem. Enhver ville vite det. Enhver vil vite at de ikke var Jesus. Jeg bryr meg ikke om de hadde 
olje på ryggen, og blod på hendene, og opp og ned deres øyne, fremdeles vet de at...

125

Enhver som har god fornuft, vet at det ikke var Jesus. Ser dere? De ville ikke stå for det. Men de 
kaller dem selv “salvede.” Og de gjør tegn og undre, “nesten så det forfører de Utvalgte.” “Men falske 
Kristuser, salvede, skal oppstå og forføre de Utvalgte dersom det var mulig.”

Pass på. Gå ikke glipp av denne uttalelse, fordi den er verd å høre på.126

Han bare setter noe tape på denne mikrofonen her, for å hindre den fra å løsne. Jeg svetter, og det 
har dryppet på tapen ser dere.

Og det vil være akkurat slik, Bibelen sier at det ville være. Ser dere?

Legg merke til det, ikke falske Jesuser. “Falske Kristuser!” De tror de er salvet, men de vet at de ikke127



22DE SALVEDE I ENDETIDEN

er Jesus. Ser dere, det er for rett frem. Hvis en mann kom frem idag og sa, “Se på merkene i min hånd. 
Se på min panne. Jeg er Jesus.”

Vel, vi vet at det er galt. Og husk at Jesus sa aldri at de karene ville komme til syne. Han sa at det 
ville komme “falske Kristuser.” “Kristuser,” flertallig, denominasjoner, osv, salvede; salvet med en 
denominell ånd, og ikke med Ordet. Følger dere det? Ikke falsk Jesus. “Falske Kristuser,” falske salvede. 
Ser dere? Å, hvor klart! Hvordan vi...Sannelig vil dere ikke gå glipp av det!

Jeg har altid fortalt dere, at der er tre klasser av mennesker. Der er tre menneskeraser; Kam, Sem og 
Jafet, tre raser. Tre klasser, og jeg sa, det er den troende, gjøre-seg-selv troende, og den vantroe.. Slik 
har det altid vert, og altid vil være. Ser dere? Der var Moses, den troende; der var Jannes og Jambres; 
de vantroe. Ser dere? Der var Bileam; Moses...Altid de tre klasser av folk, tre klasser; troende, gjøre-
seg-selv troende, og den vantroe.
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Husk, at den vantroe, den denominelle kirke, ikke tror på noen tegn i det hele tatt. (De er) kalde, 
formelle, stive, kirken i verden, denominasjonen. Men den gjøre-seg-selv troende er den skolmen. Det er 
karen som later som han tror. Og så er der en ekte troende som virkelig er sann. Pass på som de går 
videre, for bare en liten stund.

Se på hvor dristige disse vantroe er, eller disse gjøre-seg-selv troende og vantroe. Å du! De er 
dristige. Se, endog som Satan sto rett opp i Nærværet av det Sanne Ordet og sa, “det er skrevet!” 
Stemmer det?

129

Hvorfor gjorde Satan det? Det er fordi han ikke kjente Ordet for dette...han visste at Ordet var for 
den tid, men han tvilte at denne lille ydmyke Mannen var dette Ordet.

“Dersom Du er Guds Sønn. Jeg vet at Guds Sønn skal komme, fordi det er sagt at Han skulle gjøre 
det. Og det er skrevet, 'Han vil gi Sine Engler befaling om Deg.' Ser dere? Bevis det for meg! Gjør et 
mirakel! La meg se Du gjøre det.” Ser dere? Ser dere?

Ser dere den vantroe, (den) gjøre seg-selv troende, etterlignere. Se på Judas rett iblant dem på 
samme tid, (en) gjøre-seg-selv troende! Ser dere? Og der var det sanne Ordet.

Hvor dristige de er! “Nå, ikke bry dere om dette tøyset. Der er ikke noe om det. Ikke gå opp dit. Det 
er bare en masse med tull og tøys. Der er ikke noe i det. Det er bare oppspinn alt sammen. Det er i deres 
tanker.” Ser dere hva jeg mener? (De) står rett i Ordets Nærvær og sier det.

130

Satan gikk rett inn, som Bibelen sier det her over i Judas Brev. “Endog Erkeengelen, (Overengelen 
Mikael) da han trettet med Satan, sa, 'Herren refse deg.'” (Gikk) imot selve Ordet!

Og her er antikrist, den salvede, står rett her imot det ekte Ordet for tiden, Jesus Kristus, og sa, 
“Det står skrevet.”

Se på de siste dager. “Det vil være så nære at det skulle forføre de Utvalgte om det var mulig.” Å du! 
Vet dere hva grunnen er til at de Utvalgte ikke kan bli forført? Det er fordi de er Ordet. Ser dere? 
Akkurat som livet som er i roten jeg talte om for en stund siden. Det kan ikke fornekte seg selv. Dere ser, 
det er Ordet i Ordets rette tid. Det stemmer.

131

Akkurat som Jeremias. Han visste, uansett hvor mye Hananja sa. Han visste hvor han var. Og det er 
nøyaktig som Moses gjorde, og - og resten av dem. Han visste, uansett hva den falske profet sa. Der 
var Guds Ord. Det var skrevet.

Det er grunnen til at Mika kunne si, “Ja vel, bare vent dere og se.” Akab sa, “jeg tror mine profeter. 
Min organisasjon har rett. Når jeg kommer tilbake i fred...sett den karen tilbake i fengsel. Jeg skal ta meg 
av ham.! Gi ham sorgens brød. Sett ham utenfor, ikke ha noe samfunn med ham i det hele tatt. Når jeg 
vender tilbake i fred, så skal vi ta oss av den karen.”

Mika sa, “Dersom du i det hele tatt kommer tilbake så har ikke Herren engang talt til meg.” Han 
visste at han hadde SÅ SIER HERREN, og hans syner var nøyaktig med SÅ SIER HERREN. Ikke for noen 
anen tid, men for den tiden. Amen! Halleluja! Tiden!

Freidige. Står frem og tretter med en Erkeengel! Det har blitt sagt at, “Dårer vil trampe med tresko 
hvor Engler frykter å gå.” Det stemmer.

Grunnen til at de Utvalgte ikke vil bli forført, som Jesus sa, er at de er det Ordet. De kan ikke være 
noe annet. De kan ikke høre noe annet. De vet ikke om noe annet. Det stemmer. Husk at Moses ble ikke 
drevet bort med alle deres etterligninger. Var han? Moses sa, “Vent et øyeblikk Farao. Vet du hva? Herren 
fortalte meg å gjøre dette. Men ære være Gud, jeg ser at dine gutter kan gjøre den samme ting. Så jeg 
skal si deg hva jeg skal gjøre. Jeg slutter meg til dere”?

132
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Hæ! Det lyder ikke som en Guds profet. Nei så men! Han sto like så bestemt som han kunne stå. Han 
visste nøyaktig at Gud ville ta Seg av det på en eller annen måte, for Han lovet å gjøre det. “Jeg vil 
være med deg. Jeg skal ikke forlate deg.”

Han visste, så han sluttet seg ikke til dem. Å nei. Han sto rett der med dem. Han ønsket ikke noen 
av deres denominasjoner. Han sto rett med Gud. Han ble ikke revet bort ved de ting som de kunne gjøre. 
Når de gjorde en ting...når han brakte lus, så brakte de lus. Når han brakte blod, så brakte de blod. Han 
brakte alt; (og) de etterlignet ham på alle måter, rett videre. Han sto bare stille. Han visste nøyaktig at 
Gud var på jobben.

133

Forstår dere nå? [Forsamlingen sier, “Amen.” - Ed.] To og to er fire. [“Amen.”] Man ønsker ikke å 
skolde for hardt, men slik at dere forstår.

Hvorfor? De vil ikke bli forført ved Det. Den virkelige troende, de er forutbestemt Sæd som skulle (bli) 
stående på den dagen.

Jesus sa også dette, “Mange skal komme på den dagen, i Mitt Navn, og si, 'Herre, har vi ikke kastet 
ut djevler i Ditt Navn? '” Jesus sa, “Ved enden, når tiden er over, og den store oppstandelsen kommer, så 
vil mange komme og sitte ned i Kongeriket.” Guds Rike er inne i dere.

134

Ugresset vil komme og sette seg rett ned med Hveten og si, “Vent et øyeblikk Herre! Jeg talte i 
tunger. Jeg ropte. Jeg danset i Ånden. Jeg kastet ut djevler. Jeg talte med tunger. Jeg gjorde alle disse 
tingene.”

Hva vil Han si? “Dere urettferdige arbeidere, Jeg kjente dere aldri.”

Hva er urettferdighet? Spør hvem som helst. “Det er noe som du vet at du burde gjøre, og du vil ikke 
gjøre det.” De kjenner dette Ordet. De hører Det. Dere lytter til dette lydbåndet. Dere lytter til dette 
Budskapet. Dere ser at Herren Gud sier så. Dere ser at Han stadfester det, gjør det sant. Og dere vet at 
dette er like så klart som solen skinner utenfor, men dere som vil holde på deres denominasjon, holde 
(seg) til de falske tingene; dere er urettferdige arbeidere!
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“Å ja, Jeg har hatt store kampanjer. Jeg har gjort dette, jeg har gjort det.”

(Han) vil si, “Gå bort fra Meg, dere urettferdige arbeidere, Jeg har aldri kjent dere.”

“Vel, den Hellige Ånd falt på meg.” Jeg tviler ikke en bit på det. “Jeg talte i tunger. Jeg sang i Ånden. 
Jeg gjorde...” Jeg tviler ikke en bit på det. Ingen spørsmål om det. Å broder, søster, hva slags tilstand! 
Dette er en rystende tid. Hvor er vi? Dette Ordet kommer til Liv nå.

Ja, Han sa at de ville gjøre det. Se, “dere urettferdige arbeidere.” Jeg har et Skriftsted skrevet ned 
her. Jeg vet ikke riktig hvor det var. Jeg har tatt så mye tid. Jeg skal finne det, bare et lite øyeblikk, og 
se hva det var. Jeg har - jeg har Matteus 7:21. Jeg - jeg vet ikke hvor. Noen ganger så noterer jeg ikke 
noe ned sammen med det. Vel, jeg forkynner slik, jeg glemte hva jeg reffererte til på Skriften. Matteus 
7:21.

136

“Ikke enhver som sier til Meg: Herre! Herre! skal komme inn I himlens rike, men den som gjør Min 
himmelske Faders vilje.

Mange skal si til Meg på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk...“

Profeter, salvede! Stemmer det? “Var ikke vi en profet? Var ikke vi salvet? Har ikke jeg profetert i Ditt 
navn? Og har jeg ikke kastet ut djevler?” Hvordan kan dere gjøre det og avstå fra å bli døpt i Jesu Navn? 
Ser dere?

Å du! Ser dere hvor forførende det er? Rett opp til selve poenget, og så falle tilbake. De går rett opp 
til Ordet, og så faller tilbake. Se på dette. Vi skal få dette ut, bare et øyeblikk.

“...Mange vil si til Meg på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk, ( vi har vert profeter?...) 
Ja, jeg talte om det i Matteus 24:24.

...Ved Ditt Navn...og utdrevet onde ånder ved Ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger...

Og da skal Jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent eder; vik bort fra Meg, I som gjorde urett!

Når det ble satt rett fremfor dere, og dere så det, så det bevege Seg, så at det var Ordet; og for 
din denominasjons skyld ble dere holdt til den. Jeg kjente dere aldri. Jeg bryr meg ikke om hvor mange 
djevler dere kaster ut, hvor mange som gjorde dette og det; Jeg kjente dere ikke.“

Bileam sa, “Jeg profeterte rett i Ditt Navn. Det skjedde.”

Det stemmer nøyaktig, men når det kommer til Ordet så fornektet du det.“



24DE SALVEDE I ENDETIDEN

Å broder, ser du den forførende delen? Ikke “profet,” akkurat, men med Ordet, det sanne Ordet. 
Ordet stadfestet. “Dere urettferdige arbeidere!”

Satan har prøvd i alle tidsaldre å etterligne det sanne Ordet. Vi vet det, gjør vi ikke?137

Legg merke til, (de) kom opp til grenselinjen og stoppet. Se her. Han sa i Hebreerbrevet det 6 kap. 
som vi leste for en stund siden. Jeg fortalte dere å referere tilbake til det, og vi vil det for de neste par 
minutter. Han sa:

138

...men bærer den torner og tistler...da er den uduelig og forbannelse nær, og enden med den er å 
brennes. (Grenselinje!)

og har smakt...den himmelske gave,...

“Smakt,” med andre ord, du har sett Det! Dere kan ikke [Broder Branham smasker sine lepper 
sammen - Ed.] bare smake det med deres munn. Men dere ser det, og dere vet at det var Sannheten. 
Dere visste at det var Sannheten. “Smakt den himmelske gave.”

...Og fått del i den Hellige Ånd, (som den falt på dere.)

...smakt Guds gode Ord...

“Smakt,” dere så at det var rett. “Og den Hellige Ånd falt på dere,” ugresset på marken.

...Og så faller fra,...

“Forkaster selve Kristus som helliget deg, og kalte deg, og la den salvelsen på deg.”

...Ikke mere tilbake noget offer for synd, For dette.

Det er utilgivelig! “Det er umulig for dem å komme til kunnskap om Sannheten.”

For det er umulig for de som engang er...fått del i den Hellige Ånd,

Falt på ugresset. Ser dere? “De begynte med Jesus, og 'Herre, jeg

går igjennom,' “ men når dere traff Ordet så gikk dere tilbake. ”Gjort delaktige i den Hellige Ånd, til 
og med smakt, eller sett Ordet Selv manifestert.“ Og så snudde seg bort fra Det, ”Det er umulig for dem 
å se Det, eller komme til Det.“

Det er SÅ SIER SKRIFTEN. Dere...“Himlene og jorden vil gå bort, men Det vil ikke.” Ser dere det? 
“Totalt umulig.” Bibelen sier så, og Ånden bærer vitne om det.

La meg gi dere et lite eksempel. Se på dette folk som kom ut under Moses profeti, som kom ut av 
den organisasjonen. De kom ut av alt under den profetien. De så store gjerninger og undre, og slike ting 
som det. De kom til grenselinjen for å gå inn.
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Nå (Broder) Lee, der kommer ditt, “navnet i Boken.” Ser du? Du fikk det ordnet. Og dere som ikke er 
her, og ute på denne telefontilslutning. Doktor Lee Vayle sitter her. Han grammatiserer denne boken om 
de Syv Menighetstider. Og problemet oppsto, eller spørsmålet angående ditt “navn tatt bort fra Lammets 
Livsbok.”

Dere ser, det forundret en masse av forkynnere. Men bare vent til dere får boken, så vil dere forstå 
dersom dere har noe Lys i dere. Ser dere?

Dere vil snu hodet og ikke engang se på Det dersom dere ikke ønsker å se Det. Som min mor pleide å 
si, “Du kan ikke få blod ut av ei nepe, for der er ikke noe blod i den.”

Lyset må komme. Det er ikke i mørke. Lyset kommer til mørket, og mørket tok ikke imot Det. Legg 
merke til de salvede på denne dag. Som Moses brakte ut disse Israels barn. De hørte og ble forvirret 
med den store nasjonen der oppe. Israel var interdenominell. De hadde ikke noe hjem. De gikk til et hjem.

140

Vi har ingen menighet. Vi nei...Vi - vi går til en Menighet, Den Førstefødtes Menighet, den Menighet 
som er i Herligheten. Ikke den menigheten som er på jorden, ved et menneske. Men Menigheten som er i 
Herligheten, de utkalte, forutbestemte til Evig Liv, drar til deres Hjem.

Og når de kom opp til det stedet hvor de skulle krysse over, så tvilte de på Ordet og kom tilbake. 
Etter at Josva og Kaleb og dem hadde vert over og brakt tilbake masser av druer for å bevise for dem at 
landet var der, Guds Løftesord. “Det er et godt land, med melk og honning.” Og (de) brakte det tilbake 
på denne siden, for å bevise det for dem.

Og de smakte på det og sa, “Å, å, vi kan ikke gjøre det likevel.” Hva skjedde? De gikk til grunne I 
ødemarken. De forble rett der og organiserte seg selv, og hver og en av dem døde.
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Men de som gikk over og brakte tilbake, Josva og Kaleb; Moses ble forvandlet. Et bilde på ventetiden 
for Menigheten, og oppstandelsen av det Gamle Testamente, Nye Testamente og det bortrykkede 
Legeme. Ser dere de tre der? Måtte holde de tre på linje slik at,... i den troende og den vantroe. Ser 
dere?

Legg merke til at det var “endelig.” Husk at Gud tilga aldri den synden. [Broder Branham banker fire 
ganger på prekestolen - Ed.] Hvordan skal de komme inn? Hvis det er torner fra begynnelsen, så er det 
torner ved enden. Bare de Utvalgte vil se Det.

141

Legg nøye merke til nå. Akkurat som i St. Martins dager, rett før den Mørke Tidsalder; en gudfryktig 
liten mann. Hvor mange er det som har lest skriftene om St. Martin?Mange av dere har. Vi dro ned for å 
få tak på skriftene om St. Martin; presten sa, “Men han var kanonisert.” Selvfølgelig var han ikke det; 
ikke ved dem, men han var ved Gud. Den Hellige Ånd fortalte oss å sette ham der I den tredje 
Menighetstid. Ser dere?
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Se på hvilken gudfryktig liten mann han var. Kalt, forutbestemt. Hans foreldre var hedninger. Hans far 
var en soldat. Han måtte følge i hans linje og bli en soldat. Og da han gjorde, så hadde han altid trodd 
at der var en Gud et sted. Han var en skogens mann, og kunne se Gud.
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En dag han gikk forbi en by, så var der en gammel landstryker som lå der døende, og spurte 
noen...han var kald den natten. “Å,” sa han, “gi meg noe som kan dekke meg til; jeg kommer til å dø i 
natt.”

Ingen ville gjøre det. Og Martin sto der litt avsides og så på ham en liten stund. Ingen ville gjøre 
det. Han hadde bare en frakk. Han ville selv fryse dersom han gav ham frakken. Han var på vakt, så han 
tenkte, “Vi har begge en sjanse til å leve hvis jeg deler med ham.” Så han tok sin egen frakk og delte 
den i to med sin sabel, og pakket den gamle landstrykeren inn i den. Han pakket sin egen frakk rundt.
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Alle sa, “Se på denne rare skiltvakten, med en halv frakk rundt seg!”

Neste kveld, da han hadde frivakt og lå i sin seng, ble han vekket opp. Han så, og der sto Herren 
Jesus Kristus i rommet kledd i det gamle stykket av frakken som han hadde satt på ham, (landstrykeren) 
Han visste rett da, at, “Hva dere har gjort mot en av Mine miste små, det har dere gjort mot Meg, til 
Mine salvede,” som lå der.
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Han var en stor Guds tjener. Menigheten gjorde narr av ham, forfulgte ham, sparket ham ut og alt 
mulig annet, men han var en Guds profet. Hva han sa skjedde. Mange trodde også på ham I den 
tidsalderen.

Jeg vil vise dere hvor forførerisk djevelen er. En dag så satt han (Martin) og studerte, og frem kom 
en mektig engel med en krone på sitt hode, og med gullsko på seg. Rundt sin kledning hadde han en 
gullsnor. Han sa, “Martin, kjenner du meg?” Han sa, “Jeg er din Herre og Frelser. Jeg er den som frelste 
deg. Tilbe meg Martin.” Men den profeten visste at det var noe fremmed der, og han fortsatte å se på 
ham.
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Han sa, Martin, jeg er din Frelser Jesus Kristus. Tilbe meg! Kjenner du meg ikke Martin?“

Martin fortsatte å se på ham mens Skriften løp gjennom hans tanker. Han sa, “Satan, kom deg vekk 
fra meg.” Han sa, “Du har en krone på ditt hode, og Guds Ord sier at Hans hellige vil krone Ham ved 
slutten av Tidsalderen.”

Ville ikke det ha vert et Pinsevenn-agn? Vokt Det Ordet broder. Det lønner seg.

En dag igjen, i klosteret, så hadde de en gammel hellig der (med) en haug med unge munker. En av 
dem var litt irritert. Vokt dette, her er en god - en god lignelse (for) idag. Han ønsket å være noe over 
resten av dem. Han ville vise seg selv, en autoritet, noe større, noe bedre, noe stort noe. Han måtte 
være klassisk. Ville altid at de andre brødrene til ikke...dere vet, han ville være annerledes. Ser dere?
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Uansett hva det var, så var han veldig arrogant. Han var den eneste stenen på stranden. Ingen 
kunne røre ham. Se nå hva som hendte. Han måtte ha noe stort. Han måtte sammenligne med de store 
sositeter. Følger dere meg? Ser dere? Så han sa, han profeterte. Han sa, “Herren har gjort meg til en 
profet. Jeg er en profet.”

Der var en identifisert profet i landet, og det var S. Martin. Han var født en profet.

Men denne ungen sa - den unge fyren sa, en ung munk på omkring 25 år gammel. Han sa, “Herren 
har gjort meg til en profet, og jeg skal bevise det for dere.” Han sa, “I kveld skal Herren gi meg en stor 
fin kledning og sette den på meg. En hvit kledning, og sette (meg) blant dere. Så skal dere alle komme til 
meg, og dere må alle få ordre fra meg.”

148
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Sammenlign det med i dag. “Jeg skal være sjefen for organisasjonen. Jeg skal ta meg av resten av 
dere munker.”

Og ganske sikkert, “Den kvelden kom et lys inn i bygningen,” sier St. Martins skrifter. Les den. Den er 
autentisk. Det er historie. Og lyset kom. Og resten av dem så på, og her kom...han hadde en hvit 
kledning på seg, og sto iblant dem. Han sa, “Ser dere hva jeg fortalte dere?” Men det er imot Ordet.

Og da han gikk og fikk tak i den gamle domprosten på fakultetet, som gikk frem og tilbake en liten 
stund, sa, “Sønn, dette lyder ikke riktig.”
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Han sa, “”Der er bare en måte.“ Her er det! ”Der er bare en måte for oss å vite. Det ser overnaturlig 
ut.“ Boy, Pinsevennene ville ha grafset tak i dette ved rota, med søkke, snøre, krok og alt sammen! Han 
sa, ”Miraklet ser OK ut, men det ser ikke rett ut med Ordet. Vi har en slik person, en salvet profet ved 
navn Martin. Kom, gå opp fremfor ham.“ Fyren sa, ”Nei, nei! Martin har ingenting med dette å gjøre.“

Og (han) sa, “Du går likevel.” Og de grep ham i armen for å ta ham til Martin, og kledningen forlot 
ham.

Ser dere? “Forføre selve de Utvalgte dersom det var mulig.” De kjente dem. Jesus sa, “Mine får 
kjenner Mitt Ord.”
150

“Å,” sier dere, “hører Mitt Ord.”

Det er Hans Ord. “Mennesket skal ikke leve av brød alene, men ved hvert Ord.” Ser dere? De 
forutbestemte kjenner dette. “Et fremmed ord, eller en fremmed røst vil de ikke følge.”

Slik var det med de karene der tilbake; de ville ikke følge. De visste at Martin var der, en profet for 
den tidsalder, identifisert ved Gud gjennom Ordet, kjente Ordet. Og den mannen ville ikke bli stående 
fremfor Det.

Han sa også, “Hvor åtslet er,” eller Ordet, “der, i rette tid, vil ørnene samles.” Det er Matt...om dere 
ønsker å skrive det ned, så er det Matteus 24:28. Bare litt foran, Matteus 24:24; fire vers nedenfor, 
dersom dere ønsker å få tak i det. “Hvor åtslet er, hvor Mannaen er, hvor Ordet er, ”der vil ørnene 
samles.“
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Jeg må raske på. Jeg så opp der og så hva klokken...den er syv minutter, eller åtte minutter over 
tolv. Jeg skal forte meg, eller vi kan avslutte i kveld, eller hva dere ønsker å gjøre det. Denne morgen 
eller i kveld? Hæ? Hvor mange er det som må dra hjem i dag etter møtet? la meg se din hånd. Å du, best 
å fortsette!
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Jeg er lei meg for å holde de folkene på telefonene der ute slik som det, men jeg skal raske på. 
Dette er mere verd enn dine penger. Jeg tror det er, for meg. Dine penger vil forsvinne. Dette vil ikke. 
Det er Ordet. Ser dere?

“Hvor åtslet er, der vil ørnene samles.” Hvor åtslet er, hvor - slaktingen er, der vil ørnene samles. 
Hvor det ferske kjøttet er,
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Ordet for tiden, der vil ørnene samles. Men etter at det er råtnet, så vil gribbene sverme til det. Ja. 
Ser dere hva jeg mener? Når noe er drept, så kommer ørnene. Men etter at det har ligget der og råtnet, 
så kommer gribbene. Ørnene vil ikke ha noe med det å gjøre. Ser dere?

Jesus sa, “Hvor åtslet er,” hvor Mannaen falt, natten da Mannaen falt frisk, “der vil ørnene samles for 
det.” Det er Manna for dagen. Ser dere?

Men etter at det blir råttent, kommer det mark i det, så kommer gribbene. De kan ikke lukte det før 
det blir råttent. Ikke å undres at Jesus sto opp der og sa, “Jerusalem, du som stoppet hver profet!” Legg 
merke til den personlige pronomen. Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte ville Jeg...“ Hvem var Han? ”Hvor 
ofte ville Jeg ikke ha samlet dere, som en høne samler sine kyllinger. Dere som steinet hver profet Jeg 
noen gang sendte til dere,“ den store menigheten, Jerusalem.
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Det Jerusalem som ikke er her på jord, “men vi er fra Jerusalem der oppe,” hvor Ordet kommer fra, fra 
forutbestemmelse. Ikke gamle Jerusalem som forgår. Det Nye Jerusalem kan ikke forgå. Ikke det gamle 
Jerusalem som ble bygget av mennesker, men det Nye Jerusalem som er bygget av Gud. Ordet der oppe 
blir nå manifestert.
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“I Min Faders hus er der mange boliger. Jeg går for å berede dem for dere,” Skaperen gjør gater av 
gull, osv. Det er Den (by) som ikke forgår.

Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte ville Jeg,“ Fra tidenes begynnelse; ikke en tredje Person, noen 
andre, men, ”Jeg ville ha ruget over dere som en høne ruger over sin kyllinger, men dere ville ikke. Men 
nå har deres time kommet.“ Ser dere?

156
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“Hvor åtslet er, der vil ørnene samles.” Men atter at åtslet er rotnet, da samles gribbene. Ser dere?

Legg merke til Moses, han ga aldri Guds barn...Moses var en ørn, og han ga aldri Israels barn restene 
etter Noah. Han hadde Guds ferske Ord. “Herren Gud møtte meg I ødemarken, og stadfestet Sitt Ord, og 
sendte meg ned hit for å kalle dere ut.”
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Så var der noen etterlignere der som kom og etterlignet det. Ser dere? Men han hadde Ordet for 
tiden. For Gud sa til Abraham, den som hadde løftet, “Din sæd skal oppholde seg i et fremmed land for 
400 år. Men Jeg skal besøke dem og ta dem ut med en mektig hånd.”

Moses sa, “Nå vil Herren Gud tale til meg og vise meg, og har fortalt meg hva som skal gjøres, og jeg 
forteller dere.” Han sa, “JEG ER” har sendt meg.
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“JEG ER!” Ikke “Jeg var, eller vil bli.” “JEG ER,” nåtid, Ordet som er nå. Ikke det Ordet som var, (hadde 
vert) eller som ville komme; menn Ordet som er nå. Ser dere? Får dere tak i det? “JEG ER!” “JEG ER” er 
Ordet.

“I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud.” Stemmer det? “JEG ER.” “Gud sendte meg som Sin 
profet, for å stadfeste dette å være sannheten. Jeg er svaret til Hans Ord, når Han kommer ned hit og 
gjør dette.”

Og da han gjorde det, så sa Farao, “Vel, vi har masser av gutter I vår gruppe som også kan gjøre 
dette,” etterlignere.

Jesus sa, “Dette skal gjenta seg igjen i de siste dager,” Ser dere, de gjør krav på samme tingen. Se 
hvem som kom ned først. Se hvem som sto med Ordet. Der er det. Det er hvordan det er kjent ser dere.

Vi legger merke til at Moses aldri ga dem hva som var (for) Noahs tid. “Vi bygger en ark nå, fordi det 
er Guds Ord vet dere. Noah bygget en ark en dag.” Nei, gribbene åt på det. Nei, nei. Nei, nei.
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Dette er et lovet Ord. Han hadde sitt budskap fra Gud. Han hadde det ekte forutbestemte Guds Ord 
for den tiden. [Broder Branham banker tre ganger på prekestolen - Ed.]

Heller ikke serverte Jesus dem restene etter Moses. Moses hadde Ordet for den timen, men Moses 
var en profet. Her er Gud Selv, ser dere? Han serverte dem aldri Moses - restene etter Moses.

Men se på gribbene der i den organisasjonen som forslukte seg over det. “Vi vet! Vi har Moses! Vi 
trenger ikke Deg.”

Han sa, “Hadde dere kjent Moses, så ville dere ha kjent Meg, fordi Moses talte om Meg.” Å du 
verden! Ser dere?

“Hvor åtslet er vil ørnene samles.” Ørner! Ordets friske drepte, Ordet som oppsto og fetet (seg) og 
ble manifistert og gitt ut for Mat til barna.

Det gamle åtslet som hadde ligget der i hundrevis av år, vil være der. Samme nå! Luther hadde et 
budskap til omvendelse; men dere Luterske hauker!

Ser dere? Baptistene hadde et budskap, men dere Baptist-hauker! Ser dere? Pinsevennene hadde et 
budskap, tampen brenner nå Pinsevenn-hauker! “Men hvor åtslet er, der vil ørnene samles.”

Husk at du kunne ikke mate en Lutheraner tilbake i de dager (du kan nå) med et katolsk åtsel. Nei, 
min herre. Han hadde ferskt kjøtt. Det var den menighetstiden.
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Du kunne ikke fø Metodistene med det Lutheranske budskap. Å nei, han ønsket ikke det åtslet. Det 
er råttent. Livet hadde forlatt det og gått inn i noe annet. Det er den gamle stilken som er død der 
tilbake. Livet beveger seg videre. Heller ikke kan du fø Jesu Kristi Brud på Pinse-isme. Nei så men! 
Makkspiste organisasjoner; intet å gjøre! Nei, nei! For løftet er, “Og før den store og forferdelige dag 
kommer, vil Jeg sende profeten Elias. Han vi gjenopprette barnas hjerter tilbake til fedrenes Tro igjen.”

“Alle disse løfter som har blitt gjort i Bibelen, vil Jeg gjøre, og der vil ørnene samles.” “Alle dem som 
Faderen har gitt til Meg, vil komme til Meg.” Ser dere?

Jesus prøvde det aldri. Men da Jesus kom, så fant Han disse svermene med gribber, “vi har Moses og 
loven.” Ser dere? Vel, det var god føde der tilbake da det ble drept og gitt til dem. Det var i orden da.
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Men dette er hva som var forutsagt til Moses selv, som drepte offeret, og sa, “Herren din Gud skal 
oppreise iblant dere, av deres egne brødre, en Profet. Og det vil skje, at enhver som ikke vil holde seg til 
den Profeten, og hva Han sier, skal bli utryddet fra folket.” Og det var.

Se hvordan de omkring 600 forskjellige profetiene ble oppfylt rett der, fra det Gamle Testamente, om 
Jesus Kristus. “De har gjennomstunget Mine hender  og  Mine  føtter.”  Jeg  har  glemt  hvor  mange  (løfter)
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som ble oppfylt i de siste åtte eller ti timer av Hans liv. Alt hva de profetene sa, fullkomment.

Hvis jeg profeterte i dag at en bestemt ting ville skje i løp av et år fra nå, kanskje jeg fikk...fikk jeg 
tyve prosent sjanse for at det ville skje, om det var riktig eller galt. Og hvis jeg hadde forutsagt at det 
ville skje, og ikke sa når det skulle skje, så ville det gi meg mindre prosent.
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Hvis jeg forutsa når det ville skje, ville gi meg mindre prosent. Hvis jeg forutsa stedet det vill skje, så 
ville det fortsatt gi meg mindre margin. Hvis jeg forutsa...hvem det ville være på, så ville jeg fortsatt få 
omkring ett hundre tusendels margin på at det noen gang vill skje, hvis det ikke var sant.

Og hvert Ord, halleluja, som var skrevet om Denne Messias, ble oppfylt til bokstaven. Endog en dag, 
da Han leste Skriftene. Han stanset rett i midten av en setning og sa, “”Guds Ånd er på Meg til å 
forkynne Evangeliet, og utfri de...“ Så stanset Han rett der i midten av setningen fordi resten av Det er 
ved Hans Komme. Amen!

“Himlene og jorden vil forsvinne; Mine Ord skal ikke.” Ser dere?

Han var Ordet da, som fødde dem. Moses fortalte dem Sannheten, men dere ser, de lager altid en 
denominasjon ut av det for at gribbene...Der er noe av det igjen etter at ørnene har spist og dratt hjem. 
Så venter de for å se på noe annet. “Ordet,” de sier, “Det skal komme her. Vi hadde reinsdyr i går, vi skal 
ha får i morgen.” Ser dere hva jeg mener? Englemat!
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Folket spiste manna en dag, og hvis de prøvde å beholde det til neste dag så ble det bedervet. Ser 
dere ikke alle disse typene? Hvor fullkomment. Samme nå!

Legg merke til at gribbene på Jesu tid kastet også ut djevler; salvede på det gamle kadaveret. 
Stemmer det? De kastet ut djevler. Jesus sa så. Og husk, de hadde profetier I de dager. Ypperstepresten 
Kaifas profeterte. Hvor mange vet det? Kaifas profeterte. Legg merke til posisjonen til ugresset i åkeren; 
den ble vannet ved den samme salvelse. Hvorfor sier Bibelen at han profeterte? “Fordi han var 
yppersteprest det året.” En rotten villmann, et ugress og en tistel som sitter blant Hveten. Men Ånden 
var på ham, den ekte Hellige Guds Ånd.
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Den Hellige Ånd var på ham til å tale, profetere, og forutsi at det skulle skje, og fornektet og 
korsfestet selve det stadfestede Ordet for den timen.

Å, nåde broder! Hvor mye lenger må vi si disse ting, hvor mye mere gjennom Skriften? Jeg skal 
skynde meg. Jeg har omkring ti sider her med Skriftsteder som beviser alle ting. “Solen på de rettferdige 
og de urettferdige, det samme.”

Jesus sa, for å bevise dette. “Hvis Jeg kaster ut djevler ved Guds finger, ved hvem kaster deres barn 
dem ut.” De kastet ut djevler. De profeterte. Stemmer det? Men de anerkjente ikke Ham å være Ordet for 
den time. Hvorfor? Fordi Han ikke var forbundet med dem.
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Ta Matteus 24:24, “falske Kristuser,” salvede, “vil oppstå, og der vil være falske profeter som 
profeterer det,” “og vil forføre selve de utvalgte dersom det var mulig.” Får dere tak i det nå?

Legg merke til barna. “Hvem gjør barna...hvis Jeg kaster ut djevler ved Guds Ord,” som, Han var 
Guds Ord, “ved hvem kaster deres denominelle barn dem ut ved?” Og Gud alene kan kaste ut en djevel, 
det vet vi. Gud alene. For, den sterke mannen må være sterkere enn den i hans hus. De hadde kraft til å 
gjøre det.
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Dere vet, at i Åpenbarings-Boken står det at antikrist skal oppstå i de siste dager, “og gjøre tegn og 
undre, at til og med forføre disse som bodde på jordens overflate, forføre hver eneste av dem, Kristne 
og alle hvis navner som ikke var skrevet i Lammets Livs- bok,” svaret til Matteus 24:24, “hvis navner 
som ikke sto skrevet i Lammets Livsbok fra før verdens grunnvoll ble lagt.” fra verdens grunnvoll ble lagt.

Det livet som var i det ekte appelsintreet, det som kom opp gjennom alle disse sitrus (fruktene) og 
alt annet, gikk forbi og satte frukten i toppen av treet, over alle denominelle innpodinger og grener. Fikk 
dere tak i det? Jeg skal vær snar. Den sterke man...

Husk på David, han var ærlig, oppriktig, og prøvde å gjøre Gud en gjerning, og var ikke ordinert til å 
gjøre det.
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“De,” de salvede; men Jesus sa, “De lærer doktriner, som er menneskers tolking (av Skriftene).” Ikke 
Guds Ord. Ikke Hans stadfestede Ord; (men) lærer om en historisk Kristus, noe som var.

Og Bibelen sa, “Han er.” “JEG ER,” ikke “Jeg var eller vil bli.” “Jeg er rett nå.” Han er dette Ordet som 
lever gjennom her.

Han var i begynnelsen, Han var i...Han var i bladene; Han var i dusken; Han var i skolmen; men nå er 
Han i Kornet.
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Prøv dere å gå tilbake å lev igjen? Hva om det Livet gikk tilbake, tror dere at det (forlatte) Liv noen 
gang ville tale, gå tilbake etter at den gamle skolmen er tørket opp, for så å gå tilbake og leve i det 
igjen? Det gjør aldri det. “For det er umulig for dem som engang ble opplyst,” og ikke beveget seg videre 
med Ordet som Det skjedde, “de er døde, borte, torner og tistler som er forbannelse nær, hvis enden er å 
brennes.” Stemmer det? Jeg skal skynde meg så raskt som jeg kan.
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Legg merke til Skriften nå. Lærer om en historisk Gud, ser dere? Akkurat som de prøver å leve i 
fortiden, som, “Vel, Wesley sa så og så. Eller, den og den sa så og så.” Du fornekter det lovede Ordet for 
tiden, den Manna som klart identifiserer dagen. De prøver å få deres gamle Lutherske, Baptist og 
Pinsevenn-vin inn på våre nye flasker. Det virker ikke. Og vår nye Vin i deres gamle flasker vil ikke virke. 
Hvis de prøver å legge denne nye Vin i denominasjonen, blir deres dårskap manifestert. De kan ikke gjøre 
det. Det sprenger henne i luften.
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“Nå broder, jeg har sett Guds Ord, fullkomment ved Ordet!” “Se her Doktor, hvis...vi, vi kan ikke ha 
dette.” Jeg tror at vi har hatt noe av dette i det siste. “Vi kan bare ikke ha Dette her nå. Jeg, jeg så 
helst at du kanskje dro din vei.” Dere vet. Ser dere? Det vil ikke virke. Det sprenges.

“Du lapper ikke med et nytt tøystykke på en gammel kledning, fordi det vil få det til å revne.” Ser 
dere? Sa ikke Jesus det? Du kan ikke legge ny vin på gamle flasker. Den ville sprenge dem i stykker. Den 
nye Vin har Liv i seg. Ja vel.

Legg merke til noe her, ganske kvikt nå, mens vi slutter...vår tale. Åpenbaringen 16:13 til 14, om 
dere ønsker å notere det. Jeg vil kanskje ikke ha tid til å gå til det. Jeg vil at dere skal være sikre på det, 
og å se det. Dette er lyden mellom den Sjette og den Syvende Vredeskålen.
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Vi vil slutte av ganske snart, hvis dere kan holde ut noen få minutter lenger. Vi slutter nå.

Legg merke til Åpenbaringsboken 16:13, mellom den Sjette og den Syvende Vredeskål, “Tre urene 
ånder som frosker,” (la dere merke til det?) “gikk ut av munnen på noen.” Legg merke til, raskt. Er dere 
rede? Si, “Amen.” [Forsamlingen, “Amen.” - Ed.] En treenighet av ånder!

Nå denominelle broder, sitt stille et lite øyeblikk. Ikke stå opp og gå ut av rommet, dere der ute på 
denne radioen, på telefontilkoblingene. Ikke slå av båndopptakeren. Sitt stille et øyeblikk, og hør. . Er du 
født av Gud, så vil du.
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En treenighet av frosker! En frosk er et dyr som altid ser tilbake. Han ser aldri hvor han går; han ser 
hvor han kom fra. Ser dere? Ser dere ikke? Hvor var treenighet-ismen født? Husk, “tre urene ånder,” 
individuelle ånder. Får dere tak i det? [Forsamlingen sier, “Amen.” - Ed.]
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De så tilbake til Nikearådet hvor treenigheten ble født, ikke i Bibelen. Der er ikke noen slik ting. De så 
tilbake til Nikearådet ved Nikea, Rom, hvor treenigheten ble født. Legg merke til hvor de kom fra. 
Froskers treenighet kom ut fra en gammel treenighet, og ga fødsel til en ny treenighet, deres mor. Hva Froskers treenighet kom ut fra en gammel treenighet, og ga fødsel til en ny treenighet, deres mor. Hva 
kom det ut av? En treenighet, “dragen,” “dyret,” og “den falske profet.” En treenighet, ny. For når kom 
disse froskene ut? Når gjorde det? De var der hele tiden, men det var ikke manifestert før mellom den 
Sjette og den Syvende Vredeskål, rett før Seglene ble åpnet for å åpenbare det.

“For i Budskapet til den syvende engel, skulle Guds hemmeligheter bli gjort kjent,” alle disse 
treenighets-ting, falsk dåp, og alt skulle bli manifestert. Gud hjelpe oss å se hva som er Sannhet! Og 
ikke tro at det er noen som prøver å si noe til...

Jeg føler denne ånd av fornærmelse over dette. Jeg taler ikke av meg selv broder. Jeg taler om 
Herrens Engel som er i leiren. Det er nøyaktig rett.
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En treenighet! “Dragen,” hvor mange vet hva dragen var? Det var Rom. “Og dragen sto foran kvinnen 
som skulle føde, for å sluke hennes barn når hun hadde født.” Er det rett? Hva betyr “dyret,” i Bibelen? 
Makt. Ja vel. “Falsk profet, en falsk profet,” en falsk salvet. Ser dere?

Begynte hvor? Dette er “falsk profet,” entall. “Falsk profet,” den første pave; og derfra kom horen, 
og moren til sjøgene,“ hele tingen.
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En falsk treenighet oppsto; ikke i de tidlige dager. Det ville ikke bli manifestert i de tidlige dager, det 
gikk videre med det. Men når de Syv Segl kom og åpnet disse hemmeligheter og åpenbarte dem; det var 
da “froskene, tre urene ånder som frosker kom ut og manifisterte seg selv.” En treenighetslære imot 
Sannheten. Ser dere? Huh!

Ser dere hvor det kom fra? Ser dere hvor det går tilbake til? Det Eukumeniske Rådet. De er alle 
brødre likevel, samme ånder, samme ting.

Pass på. Så forførende, utfører mirakler! Og disse er djevler som går frem til alle jordens guder, og 
virker mirakler, for å forføre dem i de siste dager. Og de vil lykkes i å  gjøre  det.  Hva  sa  Gud  om denne
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onde ånd?

Han sa, “Det vil gå ned og gå inn i munnen på alle disse profetene og få dem til å profetere en løgn, 
og få Akab til å komme ut der for å bli ødelagt.”

Gud sa, “Dra. Dere vil lykkes. Dere vil få dem til å tro det. De er ikke på dette Ordet til å begynne 
med.” Ser dere? “Dra, for du vil overtale ham. Det vil være deg som vil gjøre det. Når du kommer inn i de 
falske profetene, for han stoler på dem. Og han vet ingenting om Ordet, heller ikke vil han prøve å lære 
om det. Han kan ikke gjøre det, fordi han er en tistel fra begynnelsen. Ser dere? Ser dere? ”Du vil 
lykkes.“

175

Se på disse falske froskene, som ser bakover. “Vet dere hva de sa der tilbake ved Nikea?”176

Jeg bryr meg ikke om hva de sa der ved Nikea. Jeg sier hva de sa her oppe ved Guds Trone, om hva 
som ville bli, og ikke hva som var. Hva som vil bli, for Han er, “JEG ER.” Ser dere? “Falske.” Se på det. 
Huh! Legg merke til hvor de kom fra.

Lytt nøye. Vi ser klart, etter at de Syv Segl har blitt åpnet, at det var for å åpenbare den 
hemmelighet. Hva er denne treenighet? Ser dere? Hvor var den noen gang kalt for treenighet? Ser dere? 
Hvor i Bibelen tales det endog om ordet treenighet? Hvor kunne der være tre Guder, at vi tilber tre Guder 
og ikke er hedninger? Hvordan kan de være adskilt, når Han sa, “Jeg og Min Fader er Ett.” “Dersom dere 
ikke tror at Jeg er Ham, så vil dere dø i deres synd, ser dere, din vantro.” Synd er vantro. “Dere vil dø i 
deres vantro.”

177

Å, hvem sier du at Jeg er, hvorfra sier du at Jeg kommer,

Å, kjenner du Min Fader, eller kan du si Hans Navn?

JEG ER Sarons Rose, den klare Morgenstjerne.

Kan du fortelle meg Hva Han er?

JEG ER som talte til Moses I den brennende busk, JEG ER Abrahams Gud, den klare Morgenstjerne. 
JEG ER Sarons Rose, Å, hvor sier du at Jeg kommer fra;

Å, kjenner du Min Fader, eller kan du si Meg Hans Navn? (Amen!)

JEG ER Alfa og Omega, Begynnelsen og Enden; JEG ER hele skapelsen, og Jesus er Hans Navn.

Det stemmer. Ingen treenighet! Nei min herre. Det er en falsk ting. De Syv Segl åpner opp disse 
hemmeligheter som, “skulle være fullbyrdet,” kommer til syne. Et Segl åpnet; oppstilles, kommer til syne, 
klargjør de skjulte Sannheter som Seglene hadde skjult alle disse årene gjennom alle disse kirker og 
denominasjoner.

178

“Den store hore,” fra åpenbaringsbokens syv...Hvem var hun? Hun er “SJØGEMOREN,” også. Ser dere?

“Du kalte dem for gribber, Broder Branham.” Det stemmer. Men husk at en gribb er en fugl. Han er 
også salvet til å fly. “De to ånder ville være så nær at det skulle forføre de Utvalgte. En gribb er like så 
stor som en - som en ørn. Han kan fly som en ørn; og er salvet til å fly, eller til å forkynne, eller 
profetere akkurat slik som ørnen. Men han kan ikke følge ørnen i høyden. Nei, nei. Hvis han prøver å 
følge ørnen, så vil hans dårskap bli gjort kjent. Ja min herre. Han kan ikke følge ørnen.

179

Å, han kan si, “Jeg tror på Jesus Kristus å være Guds Sønn. Jeg tror på Gud Faderen, Allmektige, 
Skaper av himlene og jorden; Jesus Kristus Hans Sønn, osv.” Å, sikkert kan de gjøre det. Men hva med at 
Han er den samme i går, i dag, og for evig? Ser dere?

En ørn er en spesielt bygget fugl. Der er ingenting som ham på jorden. Ser dere? Han - han...hvis en 
hauk prøver å følge ham, eller noen annen fugl, så vil de oppløses. Hans dårskap vil bli manifestert, 
sikkert nok. Han ville eksplodere når han prøver å anbringe den nye Vin på en gammel flaske. Han ville 
eksplodere. Han ville gå i oppløsning.

180

Han er ikke laget, han er ikke...hans legeme er ikke sammensatt med den struktur for å holde ham 
der oppe. Nå han kommer opp i de store sfærene der oppe, hvis han ikke er skapt, ordinert, 
forutbestemt, født ørn, så vil han sprenge i biter. Ser dere? Fjærene ville fly ut av hans vinger, og han 
ville falle til jorden.

Så sikkert. Han kan ikke følge ørnen i høyden. Om han prøver på det, så vil hans dårskap bli 
manifestert. Det stemmer. Du kan ikke.

Hvorfor? Han kan ikke se som en ørn. Hva godt vil det gjøre å prøve å hoppe virkelig høgt, og ikke 
kunne  se  hvor  du  var  når  du  er  der  oppe?  Og  hvis  han  skulle  prøve,  endog  prøve  å  etterligne  denne
181
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ørnen, i høyder, så ville han bli så blind at han ikke visste hva han er opparbeidet til. Det stemmer. Han 
roper og skriker, og holder på; men bare tal Ordet til ham, boy, der er hans dårskap gjort kjent.

Tal til ham om dåpen i Jesu Kristi Navn, eller, Ham å være den samme i går, i dag, ja til evig tid, alt - 
alt slik som det. Fortell ham. “Hvorfor, å, nei vent et øyeblikk nå!” Ser dere? Der faller fjærene hans. Ser 
dere, han hopper opp, og profeterer, og kaster ut djevler, og taler i tunger, og roper og holder på, løper 
opp og ned på gulvet. Men prøv ikke å følge med opp Der; han vil sikkert bli gjort kjent.

Likevel så er han ordinert. Han er salvet. Han kan fly, han kan balansere seg selv, komme seg opp 
der, men ikke...bare så langt. Han kan ete et kadaver, men han kan ikke ete det ferske Kjøttet som 
kommer fra Tronen.

Han er blind. Han er opparbeidet, men han vet ikke hva han er opparbeidet for. Ser dere, den samme 
Ånd som falt på ham, slik som regnet, for å gjøre ham til et hvetekorn; han er ikke et hvetekorn fra 
begynnelsen. Han eksploderer. “Å, jeg kan ikke gå god for...Å, nei min herre! Jeg vet at Doktor Jones 
sa...Ja vel, sett igang. Ser dere? Sett igang hvis du ønsker.

Legg merke til at han ikke er født, eller bygget, eller forutbestemt til å være den slags fugl. Han 
kan...han er en...kansje en sitron som vokser på et appelsintre, men han kom aldri fra røttene. Han er 
noe som er lagt til. Og når de kommer så høgt i deres denominasjon at de ikke kan se det forutbestemte 
Guds Ord stadfestet, da blir deres dårskap gjort kjent. “Åh, det der stoffet, (en) Halo over hodet, og 
alle, åh, det er noe tull og tøys.” Ser dere? Gjort kjent.

182

Han er ikke bygget for å se så langt. Han kan bare se så langt som hans denominelle briller vil la ham 
se. Men deretter er han så blind som en flaggermus. Da er hans dårskap gjort kjent. Ser dere? Det er 
hvor den sanne ørn setter seg ned for å spise. Ja min herre. Der er hvor de sanne utvalgte ørner ser hva 
han er. Når han (gribben) ikke kan ta det Ordet, da vet de rett da at han er en denominell gribb.

183

Hvorfor kan han ikke fly? Fordi, se hva han har holdt på å ete av. Han har spist av råtten denominelt 
kadaver. Det vil ikke åndeliggjøre hans legeme, det vil ikke sette ham i åndelig tilpassing, med andre ord, 
å ta ham opp over de denominelle forskjeller. Ser dere?

Han har bare fødd på råtne saker, hans legeme er laget av det. Han kan ikke gå opp der hvor dette 
ferske Kjøttet bærer den ørnen. Han kan bare ikke gjøre det. Ser dere?

Dette oppfyller Matteus 24:24. Han flyr, hopper opp og ned i luften, slår med sine vinger, men han 
kan bare ikke komme høgt nok til å få tak i denne ferske Manna. Han kan spise den gamle manna som er 
her nede på bakken, den gamle døde haren som ble overkjørt for en uke siden, og en måned siden, eller 
for 40 år siden, forurenset.

184

Han kan ete det, og bare fryde seg over det, og gnelle og hyle, og holde på. Hoppe opp og fly som 
en annen ørn. Han er salvet, som en annen fugl.

Han er en slags ørn, en hauk er. Vi vet det. Så sikkert er han det. Men han kan ikke følge den ekte 
ørnen. Ser dere? Han kan bare ikke gjøre det. Nei min herre. Hans legeme er ikke bygget; han har spist 
på forskjellige kadavre, og det vil ikke være...det vil ikke være det ferske Kjøttet, den freske Manna. Det 
vil være noe Luther har sagt, noe som Wesley sa, eller som Doktor den og den sa. Det vil ikke være på 
hva Jesus sa for denne time.

La oss gå og slutte nå. Salvede, “Kristuser.” I de siste dager, men “falske lærere og falske profeter.” 
Legg merke til hvor slående! Jeg vil at dere skal sammenligne dette; vi har ikke tid til å lese det helt ut, 
Matteus 24:24 med Andre Timoteus 3:8. Matteus 24:24 sier, i de siste dager, “Skal der komme falske 
Kristuser,” falske salvede, “falske profeter, og de skal vise tegn og undre,” akkurat som de Ekte - de 
Ekte. “Og skal - og skal nesten forføre selve de Utvalgte.” Legg merke til at det var Jesus som talte.

185

Her kommer Paulus rett bak Ham og sier, “I de siste dager skal det komme religiøse mennesker, som 
her en form av gudfryktighet, og leder tåpelige kvinner, ledet bort med alle slags verdslige lyster.” Og så 
undrer de seg og sier, “Hvorfor hakker du på de kvinnene?” Åh, du slette...De kan bare ikke se Det.

186

“Fanger kvinnfolk som er tynget av allehånde lyster,” bort fra ting som...av...Ser dere, “Og som 
Jannes og Janbres...”

Matteus 24:24, “falske Kristuser,” falske salvede, gjør tegn og undre for å forføre de Utvalgte.

“Som Jannes og Jambres sto Moses imot, således vil disse fordervede; fordervede sinn imot Troen.” 
Ikke, “en” tro. “Troen!”

“En Tro, en Herre, en dåp...” Dere kan ikke ha “en Tro” uten å tro på “en Herre.” Dere kan ikke ha to 
dåper, og ikke en for Faderen, og Sønnen, (og) den Hellige Ånd. “En dåp,” Jesus Kristus. Det stemmer. 
Ser dere? Falske dåper!
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Sammenlign dem nå når dere kommer hjem. Legg merke til Matteus 24:24, (hvor) Jesus taler; (og) 
Paulus, Andre Timoteus 3:8. Og mange andre. Sammenlign dette.
187

Og så ta et annet Skriftsted, Lukas 17:30, Malakias 4.

“Som Jannes og Jambres sto Moses imot,” det salvede Ordet for den time, “så vil disse menn,” ikke 
mann, “menn,” salvede, “motstå Sannheten.”

“På den dag da Menneske-Sønnen blir åpenbart.” Åpenbarings-Boken 10:1 til 7, les det når dere 
kommer hjem, “den syvende engels Budskap, åpner opp disse Seglene.”

Hva er det? Det er ikke engelen som er Menneskesønnen, men budbæreren åpenbarer 
Menneskesønnen. Kan dere få det adskilt nå? Der er hvor det synes å være så vanskelig for dere. Ikke 
Menneskesønnen Selv, men den syvende engel, den syvende budbærer åpenbarer Menneskesønnen for 
offentligheten, fordi Det har forlatt skolmen. Han kan ikke organisere Det. Det er Kornet Selv igjen.

“Og på den dagen, vil Jannes og Jambres stå imot,” salvede, (gjøre- seg-selv- troende og vantroe, 
den formelle kirke og Pinse-bevegelsen) står opp imot det sanne Kornet. “Men la dem være; deres 
dårskap vil bli manifestert som deres var.” Ser dere? Forstår dere nå? [Forsamlingen, “Amen.” - Ed.]

Åpenbaringsboken 10 sier, “Men i de dager da den syvende engels røst blir hørt.” Husk nå, syvende, 
Laodikea Menighetstid. “Lyden av den englen,” når den menighetstiden er ferdig denominert og blir en 
menighetstid, når den er ferdig i sin Pinse-organisasjon, da budbæreren til denne...

188

Hva var hver budbærer? Hva var Martin Luther? En irettesetter til katolikkene. Hva var Wesley? En 
irettesetter til Lutheranerne. Hva var Pinsebevegelsen? En irettesetter til dem andre. Hvor har Livet gått 
nå? Bort fra organisasjonen. Ikke mere skolmer; det er Kornet. Hva er det? En irettesetter til 
Pinsebevegelsen, for å fullbyrde Skriften for denne time. Ser dere?

Legg merke til selve den dag da denne budbærer...ikke når han begynner, men når han begynner å 
kunngjøre sitt Budskap. Ser dere? Det Første Rykk, helbredelse; Det Andre Rykk, profeti; Tredje Rykk, 
åpningen av Ordet, hemmelighetene åpenbart. Der er ingen høyere orden til å åpenbare Ordet enn 
profeter.

189

Men den eneste måte som en profet kan bli stadfestet på, er ved Ordet. Og husk, det Tredje Rykk 
var åpningen av de Syv Segl, for å åpenbare den skjulte Sannhet som har vert forseglet i Ordet. Ser 
dere det? [Forsamlingen sier, “Amen.” - Ed.]

Det er da, på den dagen når disse ting finner sted, at Jannes og Jambres, etterlignere, vil komme til 
syne igjen. Akkurat slik som de gjorde da Moses ankom med det originale Ordet. For å si, de kom til syne, 
for å etterligne Det. Nøyaktig riktig. Ser dere nå hva Matteus 24:24 er? Ser dere? Salvede!

Der er tingene vi skal si før vi slutter. Dette er det Jeg vil dere skal lytte nøye etter nå idet vi slutter. 
Tre ting, husk at tre ting har blitt fullbyrdet. Tre ting legger rett foran dere nå.
190

Først. Verden er i en Sodomatilstand. Jesus sa at det ville skje. Se på perversiteten; våre kvinner 
prøver å oppføre seg som menn. Våre menn prøver å oppføre seg som kvinner, jenteaktige, råtne, skitne, 
langt nede, djevelbesatte, og vet ikke om det. Bibelen sa at det ville skje, og det er hvor det er.

For det andre. Det er i den time, ifølge her, at Jannes og Jambres kommer til syne. Det andre.

For det tredje. Det er i den tiden at Menneskesønnen skal bli åpenbart.

Der er deres troende, deres gjøre-seg-selv-troende, og deres vantroe. Der står det ekte Ordet ut, 
stadfestet. Det er den gjøre-seg-selv troende og etterligner Det. Og der er den vantroe og fornekter 
hele tingen.

191

Men det skal bli Lys ved aftentiden, veien til Herligheten du sikkert vil finne. (Det stemmer.) 
Nasjonene bryter sammen, Israel våkner opp, tegnene som vår Bibel forutsa; Hedningenes dager er talte, 
(Sodoma) med rystende byrder, kom tilbake dere adspredte, til deres egne.

Forløsningens dag den er nær, menns hjerter de feiler i frykt. Bli fylt med Guds Ånd, lampen trimmet 
og klar, (så dere kan se Ordet for denne time,) se opp, din forløsning er nær! Falske profeter de lyver, (de 
sier at de vil være her; salvede,) Guds Sannhet de fornekter, at Jesus Kristus er vår Gud.

Det tror de ikke. Bibelen sier at der ville være den tingen her. Her er det!

Men vi vil vandre der apostlene har trødd. (Samme Lys! “Og gjenopprette Fedrenes Tro til barna.)

Forløsningens dag den er nær, så nær. Menns hjerter de svikter i frykt, (verden faller inn); Bli fyllt 
med Guds Ånd, lampen trimmet og klar. Se opp, din førløsning er nær.
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Tror dere det? [Forsamlingen sier, “Amen.” - Ed.] La oss bøye våre hoder.

Ut til landene hvor dette Budskapet går, fra Østkysten til Vest, fra California til New York, ned mot 
Sør, opp mot Nord, ut til misjonen, og hvor enn Det går, og i dette Tabernakel. Vi er fattige. Vi har ikke 
disse store, blomsteraktige ting og televisjons-kringkasting. Vi prøver bare å gjøre det beste vi kan. 
“Men alle som Faderen har gitt Meg, vil komme.”

192

Jeg vil dere skal vite at dette er sikkert. Og dere som lytter på dette lydbåndet. Dere tenkte kanskje 
i dag, at jeg prøvde å fortelle dette om meg selv, at jeg (selv) brakte dette Budskapet. Jeg har ikke noe 
mer å gjøre med det enn noen ting. Ikke noe mer enn en røst. Og min røst, endog imot bedre vitende, så 
ville jeg bli en fangstmann. Men det er min Faders vilje som jeg erklærer å gjøre, og bestemt på å gjøre. 
Det var ikke meg som kom til syne nede ved elven. Jeg bare sto der da Han kom til syne. Jeg er ikke Den 
som utfører disse tingene og forutsier disse ting som skjer så fullkomne som de er. Jeg er bare en som er 
nær når Han gjør det. Jeg var bare en røst som Han brukte for å si Det.

193

Det var ikke hva jeg visste, det er bare hva jeg overgir meg selv til, som Han talte gjennom. Det er 
ikke meg, det var ikke den syvende engel, å nei. Det var manifestasjonen av Menneskesønnen. Det var 
ikke engelen, hans budskap. Det var hemmelighetene som Gud avdekket. Det er ikke en mann, det er 
Gud. Engelen var ikke Menneske- sønnen. Menneskesønnen er Kristus. Han er Den som dere fødes på. 
Dere fødes ikke på en mann, en mann, hans ord vil feile. Men dere fødes på det ufeilbarlige Ord-Legeme 
av Menneskesønnen.

Hvis du ikke har fødd deg fullt ut på hvert Ord, for å gi deg styrke til å fly over alle disse 
denominasjoner og ting av verden, vil du på denne tiden gjøre det, mens vi ber?

Kjære Far, dette er en hard ting. Det er ikke lett for en dødelig å gjøre det. Du vet alle ting. Og jeg 
ber Deg, kjære Gud, at det ikke vil bli misforstått, men må folket vandre i Lyset av Ditt Ord.
194

Og Fader Gud, jeg vet ikke hvem de Utvalgte er. Du vet. Jeg vet ikke når Ditt Komme er. Men jeg vet 
bare at Du sa når dette skal skje, disse falske salvede, ikke når det begynte.

Moses bare lot dem være, for han kunne ikke gjøre noe mer med det. Han kunne bare si hav Du sa. 
Du fortalte ham å kalle på fluer, så kalte han på dem. Du fortalte ham å la vannet bli til blod, så gjorde 
de det. Moses bare utførte det, Ord for Ord som Du sa. Men Du var Den som gjorde dårskapen kjent.

Nå Far, Du er Gud. Det samme Ordet som sa at dette ville skje i de siste dager. Mang en oppriktig 
person, som vi sa siste søndag, legger deres hånd til den Arken på en ny vogn, (og ikke på levittenes 
skuldre,) har falt om døde. “Døde i synd og overtredelser.” Diskuterer mot deres egen samvittighet.

195

Mange forkynnere sitter på sine kontorer, og leser dette Ordet, og som forandrer siden kvikt, for å 
unngå å ha en eksplosjon, å vite at de mister deres sosiale stilling med publikum, med deres kirker og 
denominasjon. Må Gud hjelpe oss til aldri å gjøre det.

Rens våre hjerter Herre, fra all verdens urenhet. Herre, jeg står rede for renselse. Jeg står rede, med 
denne menighet, og med alle som lytter på, og hvem enn som lytter til dette lydbånd.
196

Jeg står Herre, og spør for rensing. Herre, ta meg til pottemakerens hus og bryt meg opp, og form 
meg til en tjener som Du ønsker..

For, Herre Jesus, “jeg er en mann med urene lepper,” som Esaias ropte ut, “bor med folk med urene 
lepper; og ve meg, for jeg ser Guds åpenbaring blir manifestert,” slik som Esaias så Englene i Tempelet. 
Jeg ser endetiden Herre. Og ve meg og mitt folk. Å, Evige Gud, ha nåde med oss. Jeg trygler for meg 
selv og folket. La oss ikke forgå med dem som ikke tror, men må vi leve med de troende.

Enhver denominasjon Herre, enhver mann og kvinne...jeg kan ikke spør deg om å velsigne en 
denominasjon når jeg vet at Du er imot den. Men jeg kan bare si Herre, at hvis Du har noen av Dine får 
ute iblant dem, må de høre dette lydbånd. Må de høre det Herre, og forstå det med forståelse som Du vil 
gi dem, og må de komme ut og motta Deg. Må de ikke bli forført ved blindheten og tradisjonen av denne 
dag. Må de ikke prøve å ete noe som...eller at det var et åtsel i en annen dag. Må de ta Ordet.

197

Det er måten Fariseerne korsfestet Deg Herre. De tok åtslet for Moses dag, og prøvde å gotte seg 
over det, etter at Du hadde gitt billedet i ørkenen av den ferske mannaen hver natt, som betyr hver 
generasjon. Der er hvor de feilet. Det forgiftet dem. Det drepte dem, å ete denne forurensede maten.

Og åndelig, så gjør det samme tingen idag; dreper dem åndelig, med en denominasjon.

Hjelp oss kjære Gud. Det er alt i Dine hender nå. I Jesu Kristi Navn.

Med vår hoder bøyet, vi skal synge det mens du tar din avgjørelse. Vil du gå hele veien?198

Jeg kan høre min Frel...(og Han er Ordet)...ser kaller. Jeg kan høre...
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Å, jeg har flakket omkring i lang tid, men virkelig, rett nå så hører jeg Ham, 'kom til Meg alle dere som 
samles sammen.' Hør, 'ta opp ditt kors og følg Meg daglig.' Ja, selv om jeg går gjennom dødskyggens dal, 
så frykter jeg ikke for ondt; ned gjennom de skyggefulle grønne gressganger, og ved de stille vann.“

Og hvor Han leder vil jeg...

“Herre, jeg ser denne treenighetens dårskap. Jeg ser hele verden sådd in i den; ugress vokser over 
alt. Men hvor Du leder meg Herre, vil jeg være som dem i Apostelgjerningene 19. ”Da de hørte dette, ble 
de døpt om igjen i Jesu Kristi Navn.“

...Følge, (Jeg har gått en del av veien Herre, nok til å motta Deg.“)

Nå vil jeg gå med Ham hele veien.

[Broder Branham begynner å nynne på, “Hvor Han leder meg” - Ed.]

Kjære Gud, jeg stoler på at det kommer fra mitt hjerte. Jeg stoler på at det kommer fra ethvert 
hjerte som synger nå. Kanskje mange som vil høre dette lydbånd, som ikke er tilstede, eller ikke hører 
det nå. Må vi være villige Herre, uansett prisen. (Som det er) sagt, “Som en mann som skal gå å møte 
en annen hær, en soldat, en konge; først setter han seg ned og regner ut om han er istand til å gjøre 
det. Kan han gi opp de ting av verden? Kan du gi opp, og gå inn i hæren av Guds skrevne Ord; marsjere 
med Hans soldater, fly med Hans ørner?” Gi det Herre, i Jesu Navn.

199

Tror dere? Aksepterer dere Ham? Ja vel. Vi vil se dere her igjen i kveld om Herren vil. Tror dere at 
dette er Sannheten? [Fors. Sier, “Amen.” - Ed.] Er det klart nok? [“Amen.”]
200

Ta det Navnet Jesus med deg, som et Lys på livets sti. I det Navnet skal du seire; Det vil mot og 
kraft deg gi.

Håndhils på noen ved siden av deg nå.

Kjære Navn, Å hvor søtt. Det er jord

og Himmelens fryd. Kjære Navn, Å hvor søtt. Det er jord og Himmelens fryd.

(Sangen fortsetter.)

Jeg antar at alle forkynnerne var gjort kjent denne morgen, gjenkjent. Når en mann har bedt hele 
uken, og undrer seg på hva, å se disse Skriftsteder stå ut rett fremfor deg. “Ve meg,” sa Paulus, “hvis 
jeg ikke forkynner Evangeliet.” Ved slutten av sin vei så sa han, “Jeg har ikke unnlatt å forkynne dere 
hele Guds Evangelium som det ble gitt til meg.”
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Jeg glemmer noen ganger å gjenkjenne ting, å presentere, å innvie spedbarna. Billy sa her om dagen. 
En mann kom og sa, “Jeg har kommet hit i to år, for å få innviet barnet mitt .”
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Billy sa, “ikke tenk ille om det. Jeg har en baby her, ett år gammelt, og han har heller ikke blitt 
innviet ennå. Så jeg kommer til å vente til han blir gammel nok til å gå opp der selv antar jeg.”

Så vi finner, broder og søster, det er ikke - det er ikke...jeg...En ting, vi skulle innvie vår barn. Vi 
skulle døpe enhver. Der er et basseng, her er vann. Hvis du ikke har blitt, hva hindrer deg? Her er vann. 
Kom rett nå. Ikke vent til i kveld, kom rett nå. Der er en mann som står her som vil døpe hvem som helst 
som har omvendt seg og gjort bekjennelse. Hvis du har blitt døpt et dusin ganger, så vi de døpe deg i 
Jesu Kristi Navn til syndenes forlatelse Ser dere. Vi har det.

Men se, Budskapet er på mitt hjerte: Jeg må få Det ut. Det er hele min hensikt, uansett hva min 
hustru sier, hva mine barn sier, hva min pastor sier, hva min hvem som helst sier. Det er min Herre. Jeg 
må få Det ut. Det er hele min hensikt.
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Og hvor mange ganger, jeg glemmer å gjenkjenne forkynnerne. Jeg antar kanskje...vår Broder Neville, 
en kjær mann. Disse andre brødre her, vi er glade for å ha dere.
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Ikke at vi er uenig med deg broder, for å være annerledes. Mange av dere her er kanskje treenighets 
forkynnere. Vi ønsker ikke å være sinte på dere. Vi elsker dere. Hvis vi ikke, hvis jeg ikke trodde det, så 
ville jeg aldri forlate denne kirken til før jeg hadde kommet ned på mine knær og sagt, “Gud, gjør meg 
rett.”

Jeg ønsker ikke å være arrogant, (med en) selvisk ånd blandet opp med min. Jeg vil at min ånd skal 
være ren, broderkjærlighet, hellig med den Hellige Ånd. Hvis noen gjør noe galt mot meg, så er det i 
orden. Og om jeg har rett til å gå tilbake til dem, så ønsker jeg ikke det i mitt liv. Nei, jeg ønsker å ha 
kjærlighet. Jeg ønsker å være rede til å bli irettesatt med kjærlighet, med kjærlighet som absolutt svarer 
der over for det.



www.messagehub.info

Taler Av

William Marrion Branham
"... i de dager da den syvende engels røst ..." Åp. 10:7

35DE SALVEDE I ENDETIDEN

Jeg mener ikke å være annerledes. Metodister, Baptister, Katolikker, Presbytarianere, hva enn du er. 
Jeg sier ikke disse ting for å være annerledes, for å være arrogant med dere. Hvis jeg gjorde, så er jeg 
en hykler og skulle være nede her ved alteret og be til Gud. Men jeg sier det på grunn av kjærlighet, og 
jeg ser hvor dere går. Jeg sier ikke dette av meg selv, og sier at jeg antar. Jeg gir dere SÅ SIER HERREN. 
Det er Sannheten. Og jeg elsker dere for disse ting. Gud velsigne dere.
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Som vi nå synger et vers til av denne sangen, la oss før vi går. Vi ønsker at dere skal være her i 
kveld hvis dere kan. Hvis dere ikke kan, Gud være med dere til vi møtes. Vi bare ber om at Gud vil - vil 
velsigne dere og gi dere det beste av Hans land.
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Ta det Navnet Jesus...


