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Det Första Inseglet 
 

1 Låt oss nu böja våra huvuden i bön. Vår Himmelske Fader, vi tackar Dig i 
kväll för ännu ett tillfälle att komma och tillbe Dig. Vi är tacksamma för att få 
leva och ha denna stora uppenbarelse om Evigt Liv inom oss. Och vi har 
kommit ikväll Fader, för att studera Ditt Ord tillsammans, dessa stora, gömda 
hemligheter som har varit dolda sedan världens grund blev lagd, och Lammet 
är Den ende som kan uppenbara Det för oss. Jag ber att Han skall komma 
ibland oss ikväll och ta Sitt Ord och uppenbara Det för oss, så att vi kan veta 
hur vi skall bli bättre tjänare åt Honom i denna yttersta tid. Å Gud, när vi ser 
att vi nu är vid änden, Och att det är säkert att Herren kommer snart, hjälp oss 
och våra svaga varelser att veta vår plats Herre. Vi ber om det i Jesu Namn. 
Amen. 

2 Jag tror det var David som sade: "Jag gladdes, när man sade till mig: 'Låt oss 
gå till Herrens hus." Det är alltid ett stort privilegium att komma och 
tillsammans studera Ordet, som ger oss detta stora hopp. 

3 Där är många som står och jag skall skynda på så fort som möjligt. Men jag 
förtröstar på att ni har njutit av den helige Andes Närvaro, liksom jag har gjort 
det de sista gångerna. (Församlingen säger: "Amen. "-utg.) 

4 Och idag hände något som inte hänt mig på länge. Jag studerade den här 
uppenbarelsen om Inseglets öppnande. 

5 För många år sedan skyndade jag igenom Det här, för omkring tjugo år 
sedan gissar jag, eller något sådant, men på ett eller annat sätt var jag aldrig 
riktigt tillfredsställd. Det verkade som det var några speciella ting i dessa 
Insegel, därför att dessa är Boken i sin helhet. Det är Boken. Hela boken är en 
beseglad Bok. 

6 Om jag till exempel hade någonting här, jag skall visa er vad jag menar. 
(Broder Branham illustrerar hur man rullar ihop och Förseglar en Skriftrulle 
genom att använda ett pappersark - utg.) Här är ett insegel. Och man rullar upp 
det så här, samma sätt som det var ihoprullat. Och man rullar upp det på detta 
vis, och vid änden är det ett litet stycke som sticker ut så här. Det är det Första 
Inseglet. Det är första delen av Boken. Sedan är nästa insegel rullat på detta 
vis, precis vid sidan av det, och det rullas upp såhär. Och så vid slutet, precis 
här, är det något som sticker ut, och det betyder två insegel. 

7 Och det var på det sättet som hela Bibeln skrevs, i rullar. (Broder Branham 
rullar upp pappersarket som han använde som illustration. ) Så att bryta dessa 
Insegel förklarar Bokens hemligheter. 
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8 Studerade ni hur Jeremia skrev det,, många av er skrev ner det i går kväll. 
Hur dessa Insegel skrevs och lades undan för att bevaras tills han återvände 
efter sjuttio år... från fångenskapen. Han återvände och gjorde anspråk på sin 
besittning. 

9 Och jag tycker verkligen om att studera det. Det finns inget sätt att helt 
uttrycka Det för Det är ett Evigt Ord. Det är en Evig Bok. Därför måste vi bara 
snudda vid det viktigaste. Och idag när jag studerade detta, har jag skrivit ner 
många Skriftställen, så att ni kan studera Det. Och ljudbanden kommer att 
uppenbara mycket av Det, när ni studerar det. Där är så mycket. 

10 Om jag bara kunde stå här på plattformen och uppenbara Det för er, på det 
sätt som Det blev uppenbarat för mig på rummet. Det skulle vara underbart. 
Men när man kommit hit, är man jäktad och man bara liksom hoppar över 
sakerna, och försöker bara få ut det viktigaste till folket, så att de kan förstå 
Det. 

11 Jag uppskattar verkligen den sången broder Ungren just sjöng "Ned från 
Sin Härlighet." ("Vad gränslös kärlek," på svenska. -övers. ) Om Han inte hade 
kommit ner från Sin Härlighet, var skulle vi alla varit i kväll? Så vi är 
tacksamma att Han kom ner för att hjälpa oss. 

12 När nu så många står, skall vi bara skynda rakt igenom så gott vi kan. Jag 
säger inte att vi skall skynda rakt igenom, men jag menar att vi skall komma 
igång så fort som möjligt. Låt oss nu slå upp... 

13 Vi hade första kapitlet, andra, tredje, fjärde och femte i går kväll, och ikväll 
skall vi börja på sjätte kapitlet i Uppenbarelseboken. 

14 När vi nu studerar detta kapitel hänvisar vi till olika ställen, även till Gamla 
och Nya Testamentet, lika mycket, därför att hela Boken är Uppenbarelsen om 
Jesus Kristus. Det är alltsammans uppenbarelsen om Herren Jesus, 
uppenbarelsen om Jesus Kristus. Det är Gud som uppenbarar Sig själv i 
Boken, uppenbarar Sig själv genom Kristus i Boken. Och Kristus är 
uppenbarelsen av Gud. Han kom för att uppenbara Gud, därför att Han och 
Gud var Den samme. "Gud var i Kristus, och försonade världen med Sig Själv. 
" Med andra ord kunde du aldrig veta vad Gud var, förrän Han uppenbarade 
Sig själv genom Kristus; då kan du förstå det. 

15 Jag brukade tänka för några år sedan att Gud kanske var arg på mig, men 
Kristus älskade mig. Jag fann att det är samma Person. Kristus är själva Guds 
hjärta. 

16 Och nu när vi studerar detta, jämför vi det nu. De första tre kapitlen i 
Uppenbarelseboken i Bibeln som vi har gått igenom ganska grundligt är 
församlingstidsåldrarna, de Sju Församlingstidsåldrarna. Det finns sju 
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församlingstidsåldrar, sju Insegel, sju Basuner och Skålar och orena andar, 
som grodor, och allt detta går samtidigt. 

17 Tänk, vad jag skulle tycka om att ha en stor, stor karta och rita upp alltihop, 
så som jag ser det, ni vet, bara hur varje sak intar sin plats. Jag ritade upp det 
på en liten bit papper. Ni känner till det. Och allting passade in precis rätt. Och 
med tiden och tidsåldrarna som de har kommit och gått, och allting har 
sammansmält helt fullkomligt rätt. Så det kanske inte alltsammans är rätt, men 
det är så gott jag vet om det i varje fall. Jag vet att om jag gör mitt bästa, och 
jag gör ett misstag, när jag försöker göra mitt bästa, så gott jag kan, då vet jag 
att Gud säkerligen skall förlåta mig för felet, - om jag har gjort fel. 

18 Dessa tre första böcker är de första sju församlingstiderna, och sedan finner 
vi i Uppenbarelse Bokens fjärde kapitel att Johannes blir upptagen. Vi ser 
församlingarna... Det sägs inte så mycket om församlingstiderna. Det är där 
jag tror att folk kommer att bli förvånade. De tillämpar det som skall hända i 
vedermödan på Församlingen. Och som jag sade i söndags, i går: Dessa 
vedermödor kommer att bryta in, och det första man undrar är varför inte... Det 
som kom först var Uppryckelsen. Det kommer att vara som det har varit, det 
passerade och man visste inte om det. 

19 Det är inte så mycket utlovat till Församlingen, Hednaförsamlingen 
Bruden. Nu vill jag att ni skall ha i minnet att det är en församling och en 
Brud. 

20 Du måste få det att löpa i tre, fyra är fel. Tre! Tre, sju, tio, tolv. tjugofyra, 
och fyrtio dessa obrutna nummer. Gud sänder Sitt Budskap i Bibliska tal, i 
dessa tal. Får du någonting som inte följer något av dessa tal, så måste du vara 
på din vakt. Det kommer inte ut rätt vid nästa sak. Du måste föra det tillbaka 
hit, varifrån du började. 

21 Broder Vayle, broder Lee Vayle jag tror att han är här. Vi talade 
häromdagen om människor som spårar ur. Det är precis som att skjuta på en 
måltavla Om geväret är perfekt balanserat, perfekt inriktat, så måste det träffa 
måltavlan, så vida inte bösspipan flyttas eller vrides eller vibrationer ändrar 
den, eller en vindstöt. Var det än börjar, så är det bara ett sätt att göra det på, 
det är att komma tillbaka dit där det kom ur spår, och börja om igen. om det 
skall träffa måltavlan, Om inte, så träffar det bara inte måltavlan. 

22 Och det är så man får göra, när man ska studera Skriften tror jag. Om vi 
märker att vi börjar någonting här, och det inte kommer fram rätt, du ser att det 
inte gör det, då har vi gjort fel någonstans, och du måste komma tillbaka. Du 
kan aldrig fundera ut det med din tanke. 
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23 Vi ser bara från Skriften att det inte finns någon människa i Himmelen eller 
på jorden eller under jorden, som någonsin var, eller någonsin skall komma, 
som kan göra det. Endast Lammet kan göra det. Så seminarie-förklaringar. vad 
det än skulle kunna vara, är ingenting. Lammet måste uppenbara det. Det är 
alltihop. Så vi förtröstar på att Han skall hjälpa oss. 

24 Johannes blev upptagen i det fjärde kapitlet för att se ting "som var, och 
som är och som ska komma." Men Församlingen avslutades i det fjärde 
kapitlet. Och Kristus tar upp Församlingen, som tas upp i luften för att möta 
Honom, och Den dyker inte upp igen förrän i det 19:e kapitlet, när Han 
kommer tillbaka som Kungars Kung och Herrarnas Herre med Församlingen. 
Å, jag hoppas att vi om möjligt kan komma igenom allt en dag, om möjligt 
innan Han kommer Om vi inte gör det, så skall vi se det ändå, så det spelar 
ingen roll. 

25 I detta femte kapitel så bryts Inseglen. Och nu, denna Bok med de sju 
Insegel... Vi vill först läsa det Första Inseglet. 

26. 1 går kväll, för att ge lite mer bakgrund, fann vi att när Johannes tittade och 
såg den här Boken är den fortfarande i den ursprunglige Ägarens, Guds, 
händer. Kommer ni ihåg hur den förlorades? Genom Adam. Han förlorade 
Livets Bok för Satans kunskap och förlorade sin arvedel. Han förlorade allting, 
och det fanns ingen väg till förlossning. Då kom Gud ner i en människas 
gestalt och blev en Återlösare för oss, för att förlossa oss. 

27 Och nu finner vi att detta som förr var hemligheter, skall öppnas för oss i 
den sista tiden. 

28 Nu finner vi också i detta att så snart Johannes hörde detta kungörande att 
Släkt Återlösaren skulle komma fram och ställa Sina krav, fanns det ingen 
människa som kunde göra det. Ingen människa i Himlen, ingen människa på 
jorden, ingen människa under jorden. Det fanns ingen som ens var värdig att se 
på Boken. Tänk på det. Ingen människa var värdig att ens se på den. 

29 Och Johannes började gråta. Han visste det, det fanns ingen möjlighet till 
återlösning då. Allting var förlorat. 

30 Och snabbt finner vi att hans gråt hastigt upphör, för det tillkännagavs av en 
av de äldste, som sade: "Gråt inte Johannes, ty Lejonet av juda stam har vunnit 
seger." Med andra ord: Övervunnit och har besegrat." 

31 Johannes vände sig om och såg ett Lamm komma ut. Det måste ha varit 
blodigt och sårat och skadat. Det hade varit slaktat, ett Lamm som hade varit 
slaktat, och naturligtvis var det fortfarande blodigt. Om man hade sårat lammet 
och dödat det, på det sätt som Lammet blev dödat i alla fall. Det blev 
sönderslaget på ett kors, spjut i sidan, spikar i händer och fötter, och törnen 
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403 Älskar ni Honom? Tror ni det? 

404 Jag bara stängde av ljudbandet. Jag kommer att få höra från detta, ni vet 
det men jag väntar mig det. 

405 Låt mig säga dig någonting, broder. Nu vet jag verkligen för första gången 
i mitt liv varför Anden alltid har varnat mig för dessa organisationer.  

Jag är tacksam till Gud för att Han har visat mig dessa saker. Jag vet att det är 
Sanningen. Här är det, uppenbarat just här. Här rider han rakt ner genom 
tidsåldrarna och kommer fram här, och visar sig här nere, precis så perfekt som 
han kan vara. Det är han. Vi är inte bedragna när det gäller detta. Nu har ni fått 
era ögon öppnade. Håll er borta från sådant. Älska Herren av hela ert hjärta 
och håll er precis till Honom. Kom ut ur Babylon. 
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398 Lägg märke till att samtidigt som detta sker, eller snarare precis innan 
detta sker på jorden, har Gud lovat att medan alla dessa samfund diskuterar 
sina olikheter i sina läror, har Gud lovat att Han skulle sända oss en profet av 
det sanna Ordet, med ett Budskap om att återvända till det ursprungliga Guds 
Ord och "fädernas Tro," för att föra ner Den Helige Andes kraft bland folket 
med en kraft som kommer att resa henne över dessa ting och ta henne in vid 
den tiden. Samma Ord kommer att bli stadfäst av Jesus Kristus, att Han är den 
samme igår, idag och i Evighet. "Se, jag är med eder alla dagar intill 
fullbordandet. Och de gärningar som Jag gör, skall också ni göra. Jag kommer 
att vara precis hos er. En liten tid, och de kommer inte att se Mig mer," därför 
att de skall organisera sig och skingras." Men ni kommer att se Mig, för Jag 
kommer att vara hos er. Jag skall till och med vara i er intill fullbordandet.” 
Han sade att Hans vrede skall gjutas ut efter fullbordandet. Där har ni det. Å, 
Gud. 

399 Vem är denne ryttare på den vita hästen? Ni är inte förblindade. Ni ser 
vem han är. Det är denne antikrist och denne bedragande ande som har kommit 
och smugit sig in nu. Ni förstår att Gud håller bara på att repetera det. Han 
visar det som en man som går fram med en vit häst och med sin båge utan 
pilar. Han är en bluffmakare. Han har ingen makt. Du säger: "Var är kyrkans 
makt," var är den? Vad gör de? De säger: "Vi är den ursprungliga kyrkan." 
Den ursprungliga kyrkan kastade ut djävlar, helade sjuka och uppreste de 
döda; såg syner och allt möjligt annat. Var' är det nu? Det är en bluff, en båge 
utan pilar. Det stämmer. 

400 Men ni förstår att när Kristus kommer, utgår ett svärd ur Hans mun, likt en 
ljungande låga. Det gick fram och förtärde Hans fiender och kastade iväg 
djävulen. Det kom och förgjorde allting annat. Och Han kom, och Hans 
klädnad var doppad i blod och på Hans länd stod skrivet: "Guds Ord." Amen. 
Här kommer Han med Sin armé, Han kommer från Himlen. 

401 Den vita hästens ryttare har varit i landet hela tiden. Han kommer att 
förändras från antikrist. Han gör det, och blir en falsk profet. Ni ser att han 
började först som en antikrist, anden; sedan blev han en falsk profet. Senare, 
när djävulen är utkastad, blir han inkarnerad med djävulen. Tre stadier: det 
första, där är han en djävul från början, en djävulens ande. Sedan blir han en 
falsk profet, en lärare av falska läror. Och nästa är att han kommer som 
djävulen, själv, inkarnerad. Där är han. 

402 Vid samma tid som denne djävul kastas ut från Himlen och blir inkarnerad 
i en människa, går Den Helige Ande upp, och kommer ner inkarnerad i en 
människa. Å, tänk. Vilken tid! I morgon kväll, om Gud vill, tar vi det Andra 
Inseglet. 
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över pannan. Han var i ett fruktansvärt tillstånd. Detta Lamm kom fram och 
gick bort till Honom som satt på Tronen och som höll den fullständiga 
äganderättshandlingen till Återlösning. Och Lammet går och tar Boken ut ur 
handen på Honom som satt på Tronen och tog och bröt Inseglen och öppnade 
Boken. 

32 Och sedan, när detta hände, finner vi att det måste ha varit något stort som 
hände i Himmelen. För de äldste, och de tjugofyra äldste, och väsendena och 
allting i Himmelen började ropa: "Värdig!" Och här kommer Änglarna och 
gjuter ut Skålarna med de, heligas böner. De heliga under altaret ropade ut: 
"Värdig är Du, O, Lamm för Du har återlöst oss, och nu har Du gjort oss till 
kungar och präster och vi skall regera på jorden. "O, Så var det, när Han 
öppnade Boken. 

33 Ni förstår att Boken var verkligen planerad och skriven innan världens 
grund blev lagd. Denna Bok, Bibeln, var verkligen skriven innan världens 
grund blev lagd. Och Kristus, som är Lammet, blev slaktat förrän världens 
grund blev  lagd. Antalet av Hans Brud, Deras namn var inskrivna i Lammets 
Livs Bok innan världens grund blev lagd. Men Det har varit beseglat. Och nu 
har Det blivit uppenbarat, vilka namn som var där, allt om det. Så stort det var. 

34 Och när Johannes såg det sade han: "Allting i Himlen, allting under 
jorden,".. allting hörde han säga, 'Amen, välsignelse och ära." Han hade 
verkligen en stor tid, för Lammet var värdigt. 

35 Lammet står där. Ikväll när vi går in i detta sjätte kapitel, har han Boken i 
Sin hand och börjar uppenbara Den. 

36 Och jag skulle absolut idag vilja ha... och jag hoppas folk är andligt. Jag 
skulle ha gjort ett förskräckligt misstag angående Detta, om Den Helige Ande 
inte hade kommit in i rummet idag, omkring klockan tolv och korrigerat mig i 
någonting som jag höll på att skriva ner för att säga. 

37 Jag tog det från ett gammalt sammanhang. Jag hade ingenting om Det. Jag 
vet ingenting alls om vad det Andra Inseglet är. Men jag hade några gamla 
texter om någonting som jag hade talat om för åtskilliga år sedan, och skrev 
ner dem. Jag hade samlat dessa textsammanhang från Dr. Smith och många 
framstående lärare, och allesammans trodde detta, jag skrev ner det. Jag var 
redo att säga: "Jag skall studera det utifrån denna ståndpunkt." 

38 Och där, omkring klockan tolv på dagen, svepte Den Helige Ande bara rakt 
in i rummet, och hela saken öppnades för mig, och där var det, detta Första 
Insegel öppnades. Jag är så säker på som att jag står här ikväll, att detta är 
Evangelii Sanning som jag skall visa er ikväll. Jag vet bara att det är det. 
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39 För om en uppenbarelse strider emot Ordet, då är det inte någon 
Uppenbarelse. Ni vet, något av ämnet kan se fullkomligt sant ut, och ändå är 
det inte sant. Det ser ut som om det var det, men det är det inte. 

40 Nu finner vi Lammet med Boken. Och i det sjätte kapitlet läser vi nu. 

1 Och jag såg Lammet bryta det första av de sju inseglen; och jag hörde ett av 
de fyra väsendena säga såsom med tordönsröst: Kom. " 

2 Då fick jag se en vit häst; och mannen som satt på den hade en båge, och en 
segerkrans blev honom given, och han drog ut såsom segrare för att segra. 
(Johannes Uppenbarelse 6-1-2) 

41 Detta är det Första Inseglet. Det som vi med Guds nåd skall försöka 
förklara ikväll. Och jag inser att en människa som försöker förklara Detta, 
vandrar på en farlig grund, om man inte vet vad man gör. Så om det kom till 
mig genom en uppenbarelse, skall jag säga er det. Om jag bara måste ta det 
genom min egen tanke, skulle jag säga er det, innan Jag talar om det. Men jag 
är så säker på som att jag står här ikväll, att det kom färskt till mig idag från 
Den Allsmäktige. Jag är inte benägen att bara säga sådana här saker, när det 
kommer till denna del av Skriften. 

42 Jag hoppas att ni förstår vad jag talar om nu. Du vet, man kan inte säga 
saker som att man antar att någonting ligger därborta, innan det händer. Man 
kan inte säga det, förrän någonting lägger det där borta. Förstår ni? Läser ni, 
lyssnar ni på någonting? 

43 Den Sjubeseglade Bokrullen lösgöres nu av Lammet. Vi närmar oss det 
stället ikväll. Gud hjälpe oss. När Inseglen är brutna och lösta är Bokens 
hemligheter uppenbarade. 

44 Ni förstår, detta är en förseglad Bok. Vi tror det eller hur? (Församlingen 
säger: "Amen" - utg.) Vi tror att Det är en beseglad Bok. Vi visste inte detta 
förut, men det är Den. Den är förseglad med Sju Insegel. På Bokens baksida är 
Boken beseglad med Sju Insegel. 

45 Om vi skulle tala om den här sortens bok, så skulle det vara som att sätta ett 
band tvärs över den, sju band. (Broder Branham visar en bok som illustration. 
) Men det är inte den här sortens bok. 

46 Det är en rulle. Så när denna rulle rullas ut, är det en, sedan precis inne i 
rullen ligger nummer två, och just här sägs det vad det är, men det är en 
hemlighet. Men ändå har vi undersökt den inuti, men kom ihåg att Boken är 
beseglad. Boken är Boken om hemligheter, om uppenbarelse. Det är 
uppenbarelsen om Jesus Kristus, en Bok om uppenbarelser. Och ni vet att ner 
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390 Vad var det som gjorde att kommunismen uppstod i Ryssland? Det var på 
grund av den romerska kyrkans, och de andras orenhet. De tog alla pengar som 
fanns i Ryssland och svälte folket till döds, och gav dem inget annat i stället, 
och de levde precis som resten av världen. 

391 Jag var nere i Mexico för inte så länge sedan och såg dessa stackars små 
barn. Det finns inte något katolskt land som ens är självförsörjande, inte något 
av dem! Visa mig var de finns. Inte något katolskt styrt land kan ens försörja 
sig själv. Frankrike, Italien och alla dessa, vart man än åker, sa är de inte 
självförsörjande. Varför det? Kyrkan tog allting de hade. Det är orsaken till att 
Ryssland körde ut dem. Ge akt på vad som händer. 

392 Jag vet det själv. Jag var där nere och man skulle kunna tro att det gyllene 
jubelåret pågår, när du hör klockorna ringa. Här kommer en stackars liten 
kvinna nerför gatan och släpar fötterna. Fadern bär på hennes baby, och två 
eller tre av dem gråter. Hon skulle göra bot för någon död kvinna som de hade 
där uppe, i tron att hon skulle komma till Himlen för det. Så sorgligt! 

393 Deras ekonomi är så skralt balanserad; kyrkan tar allting de har. Här 
kommer lille Pancho, kanske Pancho betyder Frank. Han kommer här, och han 
är murare och tjänar tjugo pesos i veckan, men det kostar honom tjugo pesos 
att köpa ett par skor. Sådan är deras ekonomi. Hur är det då med honom, om 
han är murare och tjänar tjugo pesos veckan, låt oss säga det, jag vet inte vad 
han tjänar, men säg att deras ekonomi är sådan, att han tjänar tjugo pesos i 
veckan. 

394 Och här kommer Chico, som betyder, "Liten en" och han arbetar där ute 
för ungefär fem pesos i veckan, och han har tio barn att föda, men någon 
kommer att knacka på hans dörr, för att ta omkring fem eller fyra av dessa 
pesos för att betala för några vaxljus som skall brinna på ett 
milliondollarsaltare för hans synder. Där har ni det. Det är deras ekonomiska 
balans. Så är det med dessa länder. 

395 Saken tar alltsammans. Kyrkan tar allt. Hon har helt enkelt fått det i sina 
händer, det är alltihop. Och med judarnas pengar i det här förbundet, som det 
står om i Bibeln, kommer de att ta alltihop. 

396 Och då blir han ett vilddjur. Han bryter sitt förbund och han rövar och 
söndersliter resten av kvinnans säd. Och han sprutar vatten ut ur sin mun. 
Sätter igång krig och där kommer det att vara gråt och jämmer och 
tandagnisslan 

397 Och Bruden gifter sig i härligheten vid samma tidpunkt. Gå inte miste om 
det, vänner. Gud hjälpe mig, jag vill vara där. Jag bryr mig inte om vad det 
kostar. Jag vill vara där. 
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383 Låt mig säga dig någonting, min stackars förblindade vän. Världen vinnes 
inte genom pengar, utan genom Jesu Kristi Blod. Giv Gud män som är tappra 
män och vill stå på Ordet, leva eller dö, det kommer att segra. Det kommer 
bara att bli en sak som kan segra, dessa som har fått sina namn skrivna i 
Lammets Livsbok innan världens grund blev lagd. De är de enda som vill höra 
det. Pengar kommer inte att ha något med det att göra. Det för dem bara längre 
in i samfundens traditioner.  

384 Ja, ett utbildat geni kommer han att vara. Han kommer att vara smart. O, 
Ja! Och alla hans barn runt honom kommer att vara smarta. Fil. dr.jur. dr. 
dubbel jur. dr. Q.S.D., A.B.C.D.E.F. ända till Z. De kommer att ha allt. Smarta 
Varför det? Det är efter Satans ordning. Varje slug listighet som är emot 
Bibeln, är av Satan. 

385 Det är precis det han tog Eva med. Eva sade: "Å, det är skrivet. Gud sade 
till oss att inte göra det. " 

386 Han sade: "Men vänta, det kommer Gud säkert inte att göra,  men det 
kommer att öppna era ögon och ge er visdom." Hon fick det. 

387 Vi har velat ha honom. Vi har fått det också, den här nationen. Lägg 
märke till att han skall besegra hela den religiösa världen. Han skall besegra ... 
ingå ett förbund med Daniels folk. Här är det, både i bland hedningarna och i 
Daniels folk, judarna i den sista veckan. Och här är vi. Det blev även 
upptecknat på tavlan, och ni ser det fullkomligt. Där är det. Tack Gud. 

Där är han. Detta organisationssystem är av djävulen. Det är inte något att 
lägga fingrarna emellan för heller. Just det. Exakt. Det är djävulens rot. 

388 Inte folket nu... inte folket där inne. De är Guds folk, många av dem. Men 
vet ni vad, när vi kommer hit, där vi har dessa Basuner som ljuder. 

Och kom ihåg när dessa, den sista ängeln... den tredje ängeln kommer förbi: 
"Kom ut ifrån henne, mitt folk." När den ängeln flyger, vid samma tid som 
Budskapet kommer fram här för den sista Basunen, den sista ängelns Budskap, 
det sista Inseglet öppnas. Allt händer vid samma tidpunkt. Det förseglas allt 
ihop och går över i Evigheten. 

389 Hur är det nu? Samtidigt som den här mannen håller på att segra ... Sedan 
skall jag avsluta. Gud kommer att göra någonting då också. Låt oss inte bara 
ge Satan all uppmärksamhet. Låt oss inte bara tala om honom. Medan denna 
stora sak håller på att ske där ute, detta Stora system, som fångar in dessa 
organisationer i en union, så de kan förena sig och stå emot kommunismen, 
utan att veta att Gud reste upp kommunismen för att besegra dem. Säkert. 
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igenom tidsåldrarna har människor undersökt, och försökt komma in i Detta. 
Det har vi alla. 

47 Och jag kommer ändå ihåg en gång... Om herr Bohanon råkar vara 
närvarande, eller någon av hans folk, så menar jag det inte som någon 
förolämpning. Herr Bohanon är en nära vän, och han var uppsyningsmannen 
på Public Service när jag arbetade där. När jag först blev frälst, talade jag med 
honom om att läsa Uppenbarelseboken och han sade: "Jag har försökt läsa 
den." Och herr Bohanon var en fin man, och han var församlingsmedlem. Jag 
vet inte allt vad han tillhörde, men han sade: "Jag tror att Johannes måste ha 
ätit röd peppar till kvällsmat den kvällen och gått till sängs med magen full av 
mat.  

48 Jag sade till honom, fastän det kunde ha kostat mig mitt arbete: "Skäms ni 
inte för att säga så om Guds Ord?" Ändå var jag bara en yngling, kanske 21, 
22 år gammal och arbetstillfällena var få och det var mitt under depressionen. 
Men ändå fanns det en fruktan därinne, när jag hörde någon snedvridning av 
Guds Ord. Det är Sanningen. Hela Sanningen. Så det var inte en dröm eller en 
mardröm, det var inte något Johannes hade ätit. 

49 Han var på ön Patmos, för han försökte att få Guds Ord i bokform och var 
satt i exil där av den romerska regeringen, och han var på ön på Herrens Dag. 
Och, han hörde bakom sig en Röst av många vatten och. vände sig om för att 
se, och han såg sju gyllene ljusstakar och däremellan stod Guds Son. 

50 Boken är en uppenbarelse. Så en uppenbarelse är någonting som 
tillkännages, någonting som har uppenbarats. Och lägg nu märke till det, så att 
ni inte glömmer det. Det här är tillslutet till en senare tid. Hela dess hemlighet 
är tillsluten till en senare tid, vi ser det i Skriften här. 

51 Bokens hemligheter blir uppenbarade, när Inseglen är brutna. Och när 
Inseglen är fullständigt brutna, är återlösningens tid förbi. Därför att då lämnar 
Lammet medlareplatsen för att gå ut och ta Sin besittning. Han är en medlare 
däremellan, men när den verkliga uppenbarelsen sker över Inseglen, när De 
börjar brytas, kommer Lammet fram från helgedomen. Det är i 
överensstämmelse med Ordet. Vi läste det igår kväll. Han kom fram från 
mitten och tog Boken. Så Han är inte längre medlare, för de kallade Honom till 
och med ett Lejon, och det är Kungen, och Han är inte då längre någon 
medlare. 

52 Dessa Insegels aktörer börjar i den första församlingstidsåldern. Kom nu 
ihåg, så att ni får bakgrunden till det grundligt, om vi kan, eller så grundligt 
som möjligt. Skådespelarna, jag framställer dem som det, för en skådespelare 
är en människa som byter förklädnad. 
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53 I denna handling ikväll, skall vi se att det är Satan som byter förklädnad. 
Och alla är aktörer. 

54 Kristus, som utförde den del Han gjorde när Han blev människa från att ha 
varit en Ande. Han tog bara på Sig en aktörs klädnad, mänskligt kött, och kom 
ner i en människas gestalt, för att bli en Släkt Återlösare. 

55. Ni förstår nu att det endast är en aktörs gestalt. Det är orsaken till att de 
alla är i liknelser, och sättet de är här på, såsom väsenden och djur och så 
vidare. Det är en handling. Dessa aktörer började i den första 
församlingstidsåldern, för Kristus uppenbarade Sig själv för de sju 
församlingstidsåldrarna. Förstår ni det? (Församlingen: "Amen." -utg.) Det är 
bra. Ni förstår, Kristus uppenbarar Sig själv för de sju församlingstidsåldrarna. 

56 Så genom dessa församlingstidsåldrarna har det kommit fram ett stort 
virrvarr. Så vid slutet av församlingstiden skall den sjunde ängelns Budskap 
plocka samman dessa förlorade hemligheter och ge dem till Församlingen. Vi 
skall nu uppmärksamma det. 

57 Men de är ännu inte uppenbarade i sitt sanna skick. På Bibelns tid fanns 
hemligheterna där, och de såg dessa saker hända, på det sätt som Johannes såg 
det här. Han sade: "Det är en vit häst med ryttare." Men vad hemligheten med 
det är, det är en hemlighet som hör samman med ryttaren. Vad det var visste 
de inte, men det skall uppenbaras. Men det skall uppenbaras efter det att 
Lammet lämnar Faderns Tron som förespråkare, som Släkt Återlösare. 

58 Jag skall flika in något lite här. Om någon får dessa ljudband... Varje 
människa kan tala vad helst han önskar. Han har rätt till vad som helst efter sin 
övertygelse. Men ni vet, om en pastor inte vill ha detta bland sitt folk, så säg 
till honom att inte ta det. Detta är bland de människor som jag har blivit sänd 
att tala till, därför måste jag uppenbara vad som är Sanningen. 

59 Lammet visste här borta under medlaretiden att det fanns namn som stod 
skrivna där, från det att världens grund blev lagd. Och så länge de namnen 
ännu aldrig har blivit manifesterade på jorden, så länge måste Han vara där 
som Medlare. Fick ni tag i det? (Församlingen säger: "Amen." -utg.) 
Fullkomlig förutbestämmelse. Det stämmer. Han måste stanna där, på grund 
av att Han kom för att dö för den som Gud hade utvalt till Evigt Liv. Genom 
Sin förhandskännedom såg Han dem. Inte genom Sin Egen vilja. Hans Vilja 
var att Ingen skulle förgås, men genom Sin förutkännedom visste Han vem 
som skulle, och vem som inte skulle. Därför så länge det var ett namn som 
ännu inte hade blivit tillkännagett på jorden, måste Kristus stanna där som 
Medlare och ha omsorg om det namnet. 
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kyrkornas förbund. Och vad står bakom det? Rom. Och påven ropar nu: "Vi är 
alla ett. Låt oss komma samman och gå tillsammans." 

375 Och dessa människor, även några av er Full Gospelfolk måste förneka er 
evangeliska undervisning för att ta ett sådant steg. Vad har ni gjort? De har 
blivit så blinda för denna samfunds-sak, ni har förkastat Sanningen. Och 
Sanningen sattes fram för dem, och de gick bort från Den och lämnade Den. 
Och nu har de överlämnats åt kraftig villfarelse för att tro en lögn och och bli 
fördömda genom den. Det är precis så det är. 

376 Och antikrist tar alltsammans. Bibeln säger att han bedrog alla, a-l-l-a, alla 
på jodytan, vilkas namn inte var skrivna under dessa Insegel innan världens 
grund blev lagd. (Broder Branham slår ihop händerna en gång. -utg.) Om nu 
Bibeln säger att han gjorde det, så gjorde han det. 

377 De säger: "Ja, jag tillhör... " Där har ni det. Det är just precis så. Det är 
samma prostituerade institution. Det är samma system som startade i början, 
som allt igenom är antikrist 

378 Jag kommer att få höra ifrån det, jag väntar mig det. Men Det är 
Sanningen. 

379 Lägg märke till att han kommer att segra och nästan har det i sitt grepp 
just nu, medan han fortfarande är antikrist, innan han kan bli vilddjuret. Du 
talar om grymma straff. Bara vänta du! (Broder Branham knackar i talarstolen 
fyra gånger. -utg.) Se vad dessa som lämnas kvar här på jorden kommer att få 
gå igenom. "Där kommer att bli gråt och jämmer och tandagnisslan. För 
draken, Rom, sprutade ut vatten ut ur sitt gap för att föra krig mot kvarlevan, 
som inte önskade att komma in, utan jagades till döds." 

380 Den verkliga församlingen skulle gå igenom det, om det var möjligt, men 
du förstår, de är verkligen under detta Blod genom Kristi nåd, och kan inte gå 
genom vedermödan. De har ingen vedermödans period. Nästa sak för 
Församlingen är uppryckelsen. Amen och amen. Det här kunde fortsätta. Å, 
vad jag älskar det här. 

381 Låt mig tala om det här för er. Vi håller på att tala om vilken seger han 
skall vinna, och han skall verkligen segra, han har redan gjort det. Han har 
redan fört det i hamn. Det är alltihop. Han kommer att ordna det genom 
pengar, smutsig vinning. Exakt. De älskar pengar mer än Gud. Allt de tänker 
på är: "Hur mycket pengar har han?" Vad är det? 

382 Du vet att det har sagts många gånger: "Ge kyrkan pengarna, och hon skall 
revolutionera världen." Ge kyrkan pengarna, och hon skall sända ut 
evangelister över hela världen. Och vad kommer hon att göra? Hon skall 
erövra världen för Kristus. 
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368 Lägg märke till nikolaitismen, den antikristliga läran som började i Paulus 
dagar, emot Guds Ord, antikrist. 

369 Sedan kallas han för falsk profet, när läran blir en människa, han var en 
profet för det katolska prästerskapets lära. Påven var profeten för det falska 
ordet, och det gjorde honom till en falsk profet. 

370 Det tredje stadiet är han ett vilddjur. En man som är krönt i den sista tiden 
med all makt som det hedniska Rom någonsin hade. Därför att vilddjuret med 
sju huvuden, draken, kastades ut ur Himlen och blev inkarnerad i den falske 
profeten. Där är det, han hade sju kronor, och han kastades ut och ner på 
jorden ... och havet. Det stämmer. 

371 Vad är det vi säger? Vem är denne ryttare, denne hästryttare? Vet du vad 
det är? Det är Satans supermänniska. 

372 Jag gick här om kvällen med två bröder som sitter här i kyrkan nu (broder 
Norman, där borta, tror jag, och broder Fred) och vi gick bort för att höra en 
man undervisa om antikrist. En välkänd man, en av de bästa i Assemblies of 
God ("Guds församling." en pingstriktning i U.S.A. -övers.) Och hans tolkning 
av antikrist var att de skulle ta ett vitamin av något slag ut ur en människa, och 
överföra det livet ut från en människa till en stor avbild, som skulle kunna gå 
med så stora steg som ett bostadskvarter åt gången Kan ni föreställa er en man 
fylld med Den Helige Ande, han påstod att han var det, under en sådan 
villfarelse? 

373 När det står här i Bibeln vem antikrist är. Det är en människa. Lägg märke 
till att denna ryttare är inget annat än Satans super man, den inkarnerade 
djävulen. Han är ett utbildat geni. Nu hoppas jag att du har fått dina öron 
öppnade., De prövade ett av hans barn för inte så länge sedan i TV, för att se 
om han inte var smartare, än den andre i presidentvalskampanjen. I alla fall har 
han en massa visdom, och det har Satan också. Han försöker sälja den Han 
sålde den till Eva, och han sålde den till oss. Vi har önskat en supermänniska. 
Vi har fått det. Det stämmer. Hela världen vill ha en supermänniska, och de 
skall få det. Bara vänta tills Församlingen går upp, och Satan kastas ned. Han 
kommer att inkarnera sig. Det stämmer. De vill ha någon som kan göra arbetet, 
och han kommer att göra det. 

374 Utbildad... Detta är Satans supermänniska med utbildning, med visdom, 
med kyrkoteologi. med hans egna ord, hans egen framställning, och han rider 
sin vita samfundshäst för att bedraga folket. Han kommer att erövra varje 
religion i världen, därför att de har gått in allihop i kyrkornas förbund och 
världskyrkorådet. De har redan fått sina byggnader byggda, och allting är 
färdigt och i ordning. Det finns inte en sak kvar. Alla samfund har drivits in i 
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60 Men så snart det sista namnet hade blivit nedsänkt i detta reningsmedel 
eller blekmedel, och vitnat, då var Herrens förespråkardagar över. "Låt den 
som är oren fortfara att vara oren. Låt den som är helig fortfara att vara helig." 
Och Han lämnar då helgedomen, och den blir då ett domarsäte. Ve över dem 
som då är utanför Kristus. 

61 Lägg nu märke till detta! Men det skall uppenbaras när Lammet lämnar Sin 
förespråkarplats från Fadern. Det är Uppenbarelseboken 5. Han tar nu 
Inseglens Bok, Inseglens Bok eller en beseglad Bok med Insegel, bryter dem 
och visar dem. Se, vid slutet av tidsåldern efter det att medlaretiden är över,' 
måste församlingstidsåldrarna vara avslutade.  

62 Han kom i den första tidsåldern Efesus tidsålder, uppenbarade och sände 
budbäraren. 

63 Lägg märke till vad som hände, när vi går vidare. Här är mönstret för det: 
Det första som händer är att det blir en kungörelse i Himlen först. Vad händer? 
Ett Insegel öppnades. Vad är det? En hemlighet blir uppenbarad. Och när en 
hemlighet uppenbaras, ljuder en basun. Den tillkännager ett krig. En plåga 
faller, och en församlingstid öppnas. Förstår ni? 

64 Vad betyder kriget? Församlingens ängel uppfångar Guds hemlighet, som 
inte är fullt uppenbarad ännu, men när han gör det fattar han tag i dessa Guds 
hemligheter, och går fram till folket, efter det att hemligheten givits till honom, 
han går fram till folket... Vad gör han därute? Han börjar proklamera 
Budskapet, och vad startar det? Ett krig. Ett andligt krig. 

65 Och sedan tar Gud Sin budbärare, med de utvalda ur den tidsåldern, och 
lägger dem åt sidan, avsomnade. Och så sänder Han en plåga över dem som 
förkastade Det, en temporär dom. 

66 Och så, efter att det är över, fortsätter det, och de börjar bilda samfund och 
sätter igång med den mannens gärning, som t.ex. Wesley och alla de andra. 
och allting blir tilltrasslat igen. 

67 Så kommer en ny hemlighet fram. Vad händer då? En annan budbärare 
kommer fram på jorden för en församlingstidsålder. När han anländer, ljuder 
basunen. Han förklarar krig. Vad händer då? Slutligen tas han bort. Då när han 
är borta, infaller plågan, förstör dem. Andlig död drabbar församlingen, och 
det är slut med henne, den gruppen. Så fortsätter Han till nästa. Å, det är en 
stor plan. 

68 Tills det kommer till den sista ängeln. Han har ingen speciell hemlighet, 
utan han samlar upp allt som har gått förlorat i de andra tidsåldrarna, alla 
Sanningar som ännu inte var helt fullt uppenbarade. Så när uppenbarelsen 
kommer, då uppenbarar han dessa saker i sin tid. Om ni vill läsa det, så är det 
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här, Uppenbarelseboken 10:1-4. Där får ni tag i det. Han tar Inseglens Bok och 
bryter dem och visar den sjunde ängeln, för endast detta, Guds hemligheter, är 
den sjunde ängelns tjänst. Vi har just kommit igenom församlingstidsåldrarna, 
och även bevisat det med historien. Det är ängelns Budskap i den sjunde 
församlingstiden. Det uppenbarar alla hemligheter som har varit i det förflutna, 
allting i det förgångna. Uppenbarelseboken 10:1-7. Det måste det vara. Kom 
nu ihåg:  I den sjunde ängelns dagar, när han stöter i Evangelii Basunen, då 
skall han avsluta alla Guds hemligheter. 

69 Precis som det kom fram en lära här i den tidiga församlings-tidsåldern. Vi 
kommer till det om en stund. Det blev ett uttalande först, sedan blev det en 
lära, och sedan blev det en stadga. Så blev det en kyrka genom den mörka 
tidsåldern. 

71 Sedan kom Wesley fram, med helgelsen och fick lite mer av det. 
Fortfarande utan att avsluta det, han lämnade lösa ändar överallt, såsom 
begjutning istället för dop. Och Luther tog "Fader, Son och Helig Andel' 
istället för "Herren Jesus Kristus," alla dessa olika ting. 

72 Sedan kom Pingst tidsåldern med Dopet i Den Helige Ande. Det kan inte 
finnas flera tidsåldrar nu. Det är alltihop. Det är den laodiceiska tidsåldern  

73 Vi finner genom att studera Skriften och budbäraren till tidsåldern, att han 
kommer just  vid slutet av tidsåldern varje gång. Paulus kom vid slutet av den 
tidsåldern. Vi ser att Irenaeus kom vid slutet av den tiden. Martin, vid slutet av 
den tidsepoken. Luther, vid slutet av den katolska tidsåldern, och Wesley vid 
slutet av den lutherska tidsåldern, och Pingsten, vid slutet av helgelsens 
tidsålder, till Den Helige Andes Dop. 

74 Och vid slutet av Pingst tidsåldern är det meningen att vi ska få mottaga, 
enligt Ordet, som Gud hjälpe mig ikväll att visa er genom detta, att vi skall få 
ta emot en budbärare som skall ta alla lösa ändar och uppenbara hela Guds 
hemlighet för Församlingens bortryckelse. 

75 Så kommer det fram sju mystiska tordön, som inte är omskrivna alls. Det 
stämmer. Jag tror att dessa sju tordön skall uppenbaras i de sista dagarna för att 
få Bruden samlad för bortryckande tro; för med det vi har just nu, skulle vi inte 
kunna klara det. Det är någonting. Vi måste gå framåt. Vi har knappast 
tillräcklig tro för gudomlig helbrägdagörelse. Vi måste ha tillräckligt med tro 
för att bli. förvandlade i ett ögonblick, för att ryckas upp från denna jorden. Vi 
kommer att finna om en stund, om Herren vill, var det står skrivet. 

76. Så dessa domar av dessa ogärningsmän! Ner genom tidsåldrarna har dessa 
Insegel brutits tills nu, när det sista Inseglet bryts. Och de har gett akt på dessa 
Insegel, och anat vad de gjorde. Nu vid tidsåldrarnas slut, 
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358 Han kallas antikrist, och inför Gud kommer han att kallas antikrist intill 
ändetiden. Men då kommer han att kallas något annat. 

359 När han nu har fått pengarna under kontroll, kommer han att bryta detta 
förbund med judarna, som Daniel sade här att han skulle göra, i mitten av den 
sista hälften av de sjuttio Daniels veckor. Vad kommer han då att göra, broder? 
Han kommer att ha världens omsättning och handeln, en pakt med världen, för 
han kommer att hålla världens rikedomar fullständigt. Och under den tiden 
kommer dessa två profeter att stå fram på scenen och kalla ut de 144 000. Vad 
kommer då att ske? Vilddjurets märke i Uppenbarelseboken 13 sätts in, därför 
att han håller all handel, omsättning och allting i världen. Och vad kommer att 
hända då? Vilddjurets märke kommer fram och "ingen människa kan köpa 
eller sälja utom den som har vilddjurets märke. (Broder Branham knackar tre 
gånger i talarstolen. -utg.) 

360 Lägg nu märke till att i den yttersta tiden, vid. änden av 
församlingstidsåldrarna, kallas han och hans barn antikrist, därför att allt som 
är emot Kristus, är anti-Krist. Och allt som är emot Ordet är emot Kristus, 
därför att Kristus är Ordet. Nu är han antikrist. 

362 I Uppenbarelseboken 12:7-9 kastas Satan ut anklagaren. Vill ni notera det, 
för jag vill att ni skall läsa det. Vi har inte tid nu, för klockan är snart kvart i 
tio. I Uppenbarelseboken 12:7-9 "Satan," anden "djävulen, som är där uppe nu, 
"våra bröders anklagare." Församlingen tages upp, och Satan kastas ut. När 
församlingen går upp, kommer Satan ner. Då inkarnerar Satan sig själv i 
antikrist och kallas Vilddjuret. Så i Uppenbarelseboken 13 sätter han fram 
märket. 

364 Ni förstår, att den som ännu håller tillbaka, kristendomen, är ännu kvar på 
jorden i sin renhet, är den som ännu håller tillbaka...  

365. Kom ihåg där i Tessalonikerbrevet "sitter han i Guds Tempel, och ger sig 
ut för att vara Gud, förlåter synder på jorden." Och det kommer att fortsätta, 
och ondskan skall tillta. För han kommer inte att bli känd förrän hans tid att bli 
uppenbarad kommer. 

366 Då skall församlingen tagas bort. När Den är borttagen förändrar han sig 
själv från en antikrist, å, tänk, kyrkan, den stora kyrkan och detta Nu blir han 
”Vilddjuret.” Jag önskar att jag kunde få människor att se det! 

367 Kom nu ihåg att antikrist och vilddjuret är samma ande. Där är 
treenigheten. Det är tre stadier av samma djävulska makt. Kom ihåg att 
nikolaitismen måste bli inkarnerad innan den kunde krönas. Lägg märke till 
detta! Tre stadier: Första stadiet kallas han antikrist i andra stadiet kallas han 
den falske profeten, i det tredje stadiet kallas han vilddjuret! 
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Om vi lever på skatter som skall betalas in under fyrtio år framåt, var befinner 
vi oss? 

350 Det är endast en sak som kan ske. Det är att återkalla valutan, och betala 
obligationerna men vi kan inte det. Wall Street äger dem, och Wall Street 
kontrolleras av judarna; resten av det är i Vatikanen, och judarna har 
återstoden med världshandeln. Vi kan inte dra in den. 

351 Om de kunde det, tror ni att... Dessa whiskey-producenter och allt 
tobaksfolket med bilioner gånger bilioner dollar om året skriver av hela sin 
inkomstskatt för gamla vulgära bilder och liknande saker. De åker ut där i 
Arizona och köper miliontals hektar land, eller tusentals, och gräver dessa 
stora brunnar för femtio tusen dollar, och betalar av det med inkomstskatten? 
Och de sätter dig i fängelse om du inte betalar din. Men de skriver av det, och 
spränger brunnar och sätter in schaktnings-maskiner. De sätter in de pengar de 
tjänar i husprojekt. De måste göra en investering, de sätter in dem i husprojekt, 
och säljer dem för millioner av dollar. Tror ni att dessa män kommer att 
kompromissa för att ändra valutan? 

352 Liksom den mannen här nere... vad heter han, Castro, gjorde. Han gjorde 
det enda smarta han någonsin gjort då han förstörde reverserna, betalade av 
dem och förstörde dem. 

353 Lägg märke till det, men vi kan inte göra det. Dessa män kommer inte att 
tillåta oss det. Jordens rika köpmän håller i det . 

354 Och då finns det bara en sak att göra. Den katolska kyrkan kan betala det. 
Hon är den enda som har pengarna, och hon kan göra det, och hon kommer att 
göra det. Och för att göra detta, för att få tag i det, kompromissar hon med 
judarna och gör ett förbund, och när hon ingår  denna pakt med judarna... Kom 
nu ihåg att jag tar detta från Skriften. Nu när hon gör det och ingår denna pakt, 
så lägger vi märke till i Daniel, 18:23,25 att han kommer att lyckas väl med sitt 
svek och åstadkomma fördärv. Och han ingår denna pakt med judarna. 

355 Och i mitten av dessa tre och ett halvt åren bryter han sitt förbund sa snart 
han har fått denna sak ordnad, och fått judarnas pengar bundna. Och när han 
gör det, å du! 

356 Han kallas antikrist, till församlingstidsålderns slut, för han och hans barn 
är emot Kristus och Ordet. Denne man kallas antikrist. 

357 Han skall nu ha hand om pengarna. Det är där jag tror det kommer fram. 
Bara ett ögonblick, jag skall säga det sedan. Jag vill gå tillbaka till det om ett 
ögonblick. 
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församlingstidsåldrarnas slut, skall alla dessa ogärningsmän komma fram och 
gå in i vedermödan. Alla dessa ogärningsmän under de sju Inseglen som har 
arbetat i hemlighet i församlingen. 

77 Och vi ser om ett ögonblick att de till och med arbetade i kyrkans namn. De 
kallade sig själva för "Församlingen." Ni skall få se om det inte är rätt. Inte att 
undra över, att jag har varit så emot samfund utan att veta varför.  

78 Det började där borta i en mild form och blir bara värre och värre tills... och 
folket går rakt in i det och säger: "Å ja, det här är bara bra.” Men i de sista 
dagarna tillkännages dessa ting. De går slutligen så dåligt, att de går rakt in i 
vedermödan. 

79 Hur kan någon säga att Kristi Brud går in i vedermödan? Jag kan inte förstå 
det. Hon tas bort ifrån vedermödan. Församlingen har blivit dömd, och de har 
dömt sig själva, och har accepterat Blodet, hur kan då Gud döma en människa 
som är fullkomligt, helt syndfri? Du säger: "Det finns ingen sådan person.” 

80 Varje pånyttfödd troende, äkta troende, är fullkomligt, absolut syndfri inför 
Gud. Han förtröstar inte på sina egna gärningar, utan på Jesu Blod som hans 
bekännelse har droppat in i ... Bibeln säger det. Förstår ni? Den som är född av 
Gud kan inte begå synd, för han kan inte synda. " Hur kan du göra en 
människa till en syndare, när det blekande Jesu Kristi Blod är mellan henne 
och Gud? Det skall skingra synden, tills det inte finns något kvar av den. Hur 
kan detta rena Kristi Blod någonsin låta en synd passera där? Han kan inte 
göra det. 

81 Jesus sade: "Var därför fullkomliga, liksom er Fader i Himmelen är 
fullkomlig." Och hur skulle vi kunna börja tanken på att vara fullkomliga, men 
Jesus kräver det. Och om Jesus kräver det, måste Han göra ett sätt för det, och 
det har Han gjort. Sitt Eget Blod. 

82 Alla hemligheter som har varit i det förflutna uppenbaras. Tanken är att här 
vid ändetiden skall hemligheterna som började långt tillbaka och har kommit 
fram genom församlingstidsåldrarna, uppenbaras vid öppnandet av Inseglen, 
här i den sista tiden, efter medlaretiden, som just håller på att avslutas, vid den 
tiden. 

83 Så väntar domarna på dessa som är kvar. De fortsätter in i det. Det är efter 
att Bruden har tagits från scenen. 

84 Å, låt oss bara läsa ett Skriftställe. Tycker ni om allihop att skriva ner några 
skriftställen? Låt oss ta 2:a Tessalonikerbrevet ett ögonblick, och och se här 
bara någon minut. Det är en sådan vacker bild här. Jag tycker om den. Låt oss 
se. Ja, 2:a Tessalonikerbrevet och jag vill läsa det andra kapitlet i 2:a 
Tessalonikerbrevet, och den sjunde versen. Låt oss se. Jag tror att det är rätt. 
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Jag skrev ner det, och jag skakade och skälvde. Redan är ju laglöshetens 
hemlighet verksam; allenast måste den som håller tillbaka först skaffas ur 
vägen. (Paulus andra brev till Tessalonikerna 2:7) 

85. Vem? ”Den som håller tillbaka." Du förstår, en hemlighet, laglöshetens 
hemlighet där borta i den mycket tidiga första församlingstidsåldern. Här 
skriver Paulus och säger att ”laglöshetens hemlighet…” Vad är laglöshet? 
Laglöshet är någonting som du vet att du inte borde göra, men du gör det i alla 
fall. Och Paulus sade här att det finns sådana på jorden idag, orättfärdighetens 
arbetare. Vi skall få tag i det ... Låt oss bara läsa detta stycke, vi börjar lite 
längre upp, den tredje versen. 

3 Låt ingen bedraga eder på vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava 
skett och "Laglöshetens människa, " fördärvets man, (m-a-n) hava trätt fram,  

4 vedersakaren som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas 
heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. 
(Förlåter synder.) 

5 Kommen I icke ihåg att jag sade eder detta, medan jag ännu var hos eder? 

86 Jag skulle ha velat sitta och höra på något av hans undervisning. Skulle inte 
ni det? 

6 Och I veten vad det är som håller honom tillbaka, så att han först när hans 
tid är inne kan träda fram. 
(Paulus andra brev till Tessalonikerna 2:3-6) 

87 Ni förstår, inte då. Inte då, men i "hans, tid." Vi förstår, när detta Insegel 
bryts. Vi vet exakt vad det var. Vem är denne ogärningsman? Vem är denna 
syndens människa? Denna människa. som arbetar i ondska, men som skall bli 
uppenbarad i sin tid? 

7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam (bedragare, förstår ni, bedrager 
folket till någonting;) allenast måste den som ännu håller tillbaka 
(Församlingen, Kristus, Bruden) först skaffas ur vägen. 

8 Sedan skall 'Den Laglöse" träda fram. 

88 Vid brytandet av Inseglet, "i hans tid." Paulus sade: "Inte i min tid, men på 
den tiden då han skall uppenbaras. Förstår ni? och honom skall då Herren 
Jesus döda med sin muns anda. 

89 Vi kommer till det om ett tag... med sin muns anda. Lägg märke till vad det 
är... och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse 

9 honom som efter Satans tillskyndelse… 
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341 Se nu. I den yttersta tiden. Inte i de tidiga dagarna, när Kristus förkunnade, 
men i ändens tid, den sista delen av denna vecka, som vi just gick igenom i 
Daniels sjuttio veckor. Och Kristus har profeterat i tre och ett halvt år, och tre 
och ett halvt år, är bestämda att komma. Är det rätt? (Församlingen säger: 
"Amen. " -utg.) Denne furste skall på den tiden göra ett förbund med Daniels 
folk, som är judarna. Det är när Bruden är borttagen. Hon kommer inte att se 
det. 

342 Lägg märke till att i den sista halva delen av Daniels vecka, gör 
människorna ett förbund. Denne furste ingår en pakt med Rom, gör ett avtal 
med dem, utan tvivel på grund av rikedomen, för katoliker och judar har 
världens rikedomar. 

343 Jag var i Vatikanen. Jag har sett den tredubbla kronan. Jag skulle ha en 
intervju med påven. Baron von Blomberg ordnade det för mig en onsdag 
eftermiddag klockan femton. 

344 När de tog mig till kungen tog de bort slagen på mina byxor. Det var inget 
att säga om det. De sade till mig att inte vända ryggen till, när jag gick 
därifrån. Det var helt i sin ordning. Men jag sade: "Vad måste jag göra inför 
denne man?" 

345 De sade: "Gå bara in och böj dig ner på ett knä och kyss hans finger." 

346 "Nej absolut inte, det är uteslutet," sade jag, "jag kan kalla vem som helst 
en broder som vill vara en broder. Jag kan kalla honom en pastor om han vill 
ha en sådan titel, men att tillbedja en människa, allt det tillhör Jesus Kristus." 
Ser ni, jag kysser inte någon människas hand på det viset. Nej, verkligen inte. 
Så jag gjorde det inte. 

347 Men jag måste gå genom hela Vatikanen. O, du kan inte köpa det för 
hundratals billioner, billioner dollar. Och tänk bara: "Världens rikedomar, 
säger Bibeln, "fanns i henne." Bara tänk på dessa stora platser, billioner 
gånger...  

348 Varför uppstod kommunismen där borta i Ryssland? Det gör mig sjuk i 
magen att höra så många predikanter oja sig över kommunismen. De vet inte 
alls vad de gapar om. Det stämmer. Kommunismen är ingenting. Det är ett 
verktyg i Guds hand för att bringa hämnd över jorden för de heligas blod. Det 
stämmer. 

349 Efter det att Församlingen är borttagen kommer Rom och judarna att ingå 
ett förbund med varandra. Bibeln säger att de skall göra det med det heliga 
folket. Observera varför de kommer att göra det. Denna nation kommer att bli 
bankrutt, och resten av världen som har guldstandard är bankrutt. Ni vet det. 
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utan att någon efterföljer honom. och staden och helgedomen skall en 
anryckande furstes folk förstöra; (Det är prästerskapet här) men själv skall 
denne få sin ände i störtfloden. Och intill änden skall strid vara; förödelse är 
oryggligt besluten. 
(Daniel 9:26) 

336 Jag vill fråga er någonting. Efter det att Kristus förgjordes på jorden, efter 
de tre och ett halvt åren av Sin tjänst, vilka var det som förstörde templet? 
Vem ödelade det? Rom. Säkert. Konstantin, nej ursäkta, Titus, den romerske 
generalen. Han ödelade det. 

337 När Jesus föddes stod den röda draken i Himmelen vid kvinnan, för att 
uppsluka hennes Barn, så snart Det var fött. Är det rätt? (Församlingen säger : 
"Amen." utg.) Vem var det som försökte uppsluka Barnet när Det var fött? 
Rom. Där är den röda draken. Här är din furste. Här är djuret. Där är de, 
allihop, samma sak, för att uppsluka barnet. Gud tog upp Det till Himmelen 
och satte Det på Sin Tron. Det är där Kristus är nu, intill den fastställda tiden. 
Se nu vad han skall göra. 

338 Jag tror att jag talade med någon här. Det kan ha varit broder Robertson, 
eller någon som jag talade med om detta. Inte precis det här, men om samma 
sak. Jag tror att jag predikade om det för inte så längesedan om det här. Vad 
som kommer att hända med Förenta Staterna i den här penningsituationen. Vi 
betalar nu våra skulder med skatter som det kommer att ta fyrtio år att betala 
in. Så långt ligger vi efter. Har ni någon gång lyssnat på "KAIR" eller 
"Lifeline" från Washington? Vi är fullständigt bank rutt. Det är alltihop. 

339 Vad är det för fel: Allt guld är upplagrat, och judarna håller 
obligationerna.. Det kommer att bli Rom. Ge nu akt på detta! Vi vet vem som 
äger de stora varuhusen, men Rom har den största delen av världens rikedomar 
Resten av det har judarna. Se nu på detta. Lyssna bara på hur Den Helige Ande 
lade ut detta för mig. 

27 Och han skall med många sluta ett starkt förbund för en vecka, och för en 
halv vecka skola genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade; och 
på styggelsens vinge skall förödaren komma. Detta skall fortgå, till dess att 
förstöring och oryggligt besluten straffdom utgjuter sig över förödaren." 
(Daniel 9:27) 

340 Lägg nu märke till detta. Se så slug han är.  Här är han! Vi har nu fått vår 
bild och vet att han är Rom. Vi vet att han är den vita hästens ryttare. Vi 
känner till att han gick fram som en lära. Vad blev det hedniska Rom sedan? 
Det blev omvänt till det påvliga Rom, och krönt. 
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90. Honom, ”honom”, en människa, vars gärningar är enligt Satans gärningar... 
kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under. 

10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, bedrager folket med 
orättfärdighet, för att bedraga dem som går förlorade, "inte Bruden," till straff 
därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, 

91 Och Kristus är Sanningen och Kristus är Ordet, men de ville hellre ha en 
trosbekännelse, förstår ni? ...så att de kunde bliva frälsta. 

11 Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till 
lögnen. 

92 Jag såg i ett lexikon att det skall översättas med "lögnen," inte "en lögn," 
det samma som han sade till Eva. 

12 för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till 
Sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.  
(Paulus andra brev till Tessalonikerna 2:7-12) 

93 Vilken utsaga! Å, tänk! Efter det att Bruden är borttagen, skall denna 
syndens man uppenbara sig. 

94 Hon, den sanna Kristi Brud, har blivit utvald ut ur varje församlings-
tidsålder. 

95 Häromdagen gjorde jag ett påstående att Bruden skulle kunna fara Hem och 
man skulle aldrig veta någonting om det. Det är sant. 

96 Någon sade: "Nåväl, broder Branham, det skulle vara en mycket liten 
grupp." 

97 Jesus sade: "Som det var på Noas tid," tala med Honom om det, då åtta 
själar blev frälsta genom vatten, så skall det vara vid Människosonens 
tillkommelse." Om det var åttahundra som gick upp i bortryckelsen ikväll, så 
skulle man aldrig höra ett ord om det i morgon, nästa dag eller någon annan 
gång. De skulle vara försvunna, och man skulle inget veta om det. Det skulle 
bara vara som vanligt. 

98 Vad är det jag försöker säga? Jag försöker inte skrämma er, oroa er. Jag vill 
att ni skall vara uppmärksamma. Var redo, vakande varje stund. Sluta med era 
dumheter. Bara gå Guds ärende, för att det är senare än ni tror. Kom nu ihåg 
den sanna Bruden. 

99 Det finns en falsk brud. Vi har det i Uppenbarelseboken 17. Hon säger: 
"Jag är änka och har inte behov av något," hon sitter på det scharlakansfärgade 
vilddjuret och så vidare. 
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100 Men den sanna Bruden kommer att bestå av tusentals gånger tusentals 
människor, men det kommer att vara de Utvalda ur varje församlingstidsålder. 
Varje gång ett Budskap gick fram, och folket trodde Det, och accepterade Det i 
hela det Ljuset Det var, blev de beseglade in till förlossningens dag. 

101 Sade inte Jesus samma sak när Han sade: "Ljudet kommer i den sjunde 
väkten?" Det är den sista församlingstidsåldern. Förstår ni? Och ljudet kom: 
"Se , Brudgummen kommer, gå ut och möten Honom." 

102 Och då kom den sovande jungfrun, gnuggade sig i ögonen, och sade: 
"kanske jag också borde ha något av den där Oljan, så det är kanske bäst att 
man får tag i något." 

103 Och den sanna, äkta bruden står där och säger: "Vi har bara nog till oss 
själva. Vi har bara tillräckligt för att själva komma in. Vi kan inte ge någonting 
till dig. Om du vill ha något, så gå och bed om det. 

104 Och medan hon var borta, så kom Brudgummen, och Bruden gick in. Och 
då blev resten, de som var kvar där, de som var absolut dygdiga, församlingen, 
lämnade kvar på utsidan. Och Han sade: "Där skall vara gråt och 
tandagnisslan." 

105 Se nu de utvalda. När ljudet kom: "Brudgummen kommer," då vaknade 
alla dessa som sov genom dessa tidsåldrar. Ni förstår, det är inte som vi tror att 
Gud bara går ut och tar ut några tusen människor ur denna tidsålder och tar 
dem. Det är de verkligt Utvalda ur varje tidsålder. Och det är skälet till att 
Kristus måste stanna kvar på medlaresätet där borta som Medlare, tills den 
siste har kommit in i den sista tidsåldern. Och dessa uppenbarelser om det som 
har varit bryter fram för folket och de ser vad som har hänt. Fick ni tag i det 
nu? (Församlingen säger: "Amen." -utg. ) Bra! 

106 Lägg märke till att "de övriga döda”, kyrkomedlemmar "blev inte levande 
förrän de tusen åren hade gått till ända." Församlings-medlemmar, kristna, 
församlingen, blir inte levande igen, förrän de tusen åren är till ända. Och då 
kommer de fram för att stå inför Bruden, det stämmer, för att stå inför 
Konungen och Drottningen. Glory! Det finns någon församling idag som 
kallar sig själv "Himmelens Drottning. " 

107 Himmelens Drottning är den utvalda Kristi Brud, och Hon kommer med 
Honom. Daniel såg det och sade: "Tio tusen gånger tio tusen tjänade Honom." 
Om du vill se i Skriften där i Daniel. Domen var inne och böckerna blev 
öppnade. Kom nu ihåg att när Han kommer, så kommer Han med Sin Brud. 
Hustrun betjänar sin man. Och tio tusen gånger tio tusen tjänade Honom. 
Domen var inne och böckerna öppnades. Och jämväl en annan bok blev 
upplåten det var Livets Bok. " Inte Bruden alls. Hon har redan farit upp och 
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326 "Ni är av er fader, djävulen, och hans gärningar gör ni." Det är precis 
exakt. Detta kommer att gå över hela världen. Förstår ni? Det är riktigt! Det 
var så Jesus sade. 

327 Och du tror att det är som det skall vara. Det ser väldigt bra ut, den vita 
hästen, men se vad man har fått. Det är exakt detta som rider på den. Men han 
sade att de ville ha det, så Han skulle ge dem en kraftigvillfarelse.  

328 Kom ihåg att denna prostituerade i Uppenbarelseboken 17, hon var 
Babylon, Mysteriet, modern till skökorna, Johannes förundrade sig över henne, 
precis som denne man... Vänta tills vi kommer hit och ser honom, ge akt på 
den här hästen. Det som hände var detta att "han förundrade sig över henne 
med en stor förundran." Men hemligheten var att hon drack blodet från Kristi 
martyrer. En vacker kyrka, som satt där täckt av purpur och guld,  "och hon 
hade en kalk i sin hand med hennes otukts orenlighet." 

329 Vad är otukt? Det är ett orättfärdigt leverne. Det var hennes lära som hon 
gav ut. Hon tar Guds Ord och gör det verkningslöst genom några "Ave Maria" 
och allt det andra, som hon ger ut. Och jordens konungar bedriva otukt med 
henne. Du säger: "Ja, men det är katolska kyrkan." 

330. Men hon var en moder till skökorna, samma sak som hon var. Där har ni 
det.  

331 Vad hände? När reformatorn dog, och hans budskap dog ut, organiserade 
ni det, och tillsatte en grupp som tog det lättsinnigt och började gå direkt 
tillbaka och leva som de ville. Ni ville inte stå med Ordet. I stället för att 
fortsätta vidare med Ordet, stannade de precis där. "Det här är Det”. Gör inte 
så. Det är Han, där uppe! 

332 Lägg nu märke till, att det var en sak. Vi vill ta upp ett par ställen till 
innan vi avslutar. 

333. Han är fursten som skulle förstöra Daniels folk. Tror ni det? Jag skall 
klargöra detta nu, om ni bara hjälper mig, och har överseende med mig några 
minuter. Jag skall göra det så snabbt jag kan, men jag vill göra det riktigt. 
Därför att Den Helige Ande gav mig detta, lika säkert som jag står här. 

334 Se nu, låt oss gå tillbaka till Daniel igen, bara ett ögonblick. Jag vill läsa 
någonting för er. Om ni inte slår upp det, går det bra ändå. Jag vill läsa Daniel 
9 Och jag vill läsa den 26:e och 27.e, versen i Daniel 9 Ge akt på om han är 
den som skall tillintetgöra Daniels folk, vad han skall göra. 

26 Men efter de sextiotvå veckorna skall en som är smord förgöras, 

335 Det är de sextiotvå veckorna. Han skall förgöras inom loppet av de sjuttio 
veckorna... 
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han korstecknet, därför att det brinner ett Ljus där inne, och det antas vara det 
koscher som har blivit Gud genom prästernas makt, när det inte är någonting 
annat än bara ren hedendom. Det är riktigt. 

316 Jag förstår det bara inte! Jo, det gör jag. Jag förstår det genom Guds nåd. 

317 Lägg nu märke till detta. Tänk hur de kan göra det! De har fått vad de 
önskar. Det är sant. Du behöver inte göra Detta. Nej. Om du inte vill göra Det, 
är du inte tvingad att göra Det. Om du inte vill ställa upp på Guds sätt att leva, 
det sättet att tillbedja, så behöver du inte göra Det. Gud tvingar inte någon till 
Det. 

318 Men låt mig säga dig någonting. Om ditt namn var placerat i Lammets 
Livsbok innan världens grund blev lagd, då vill du vara så lycklig att göra Det, 
att du inte kan vänta ett ögonblick med Det. 

319 Du säger: "Jag ska tala om för dig att jag är lika religiös." Det kan vara 
sant.  

320 Vem kan säga att dessa präster inte var religiösa på Herren Jesu tid? Vem 
kan säga att Israel inte var religiöst i öknen? "Gud har välsignat mig så många 
gånger!" 

321 Ja, Han gjorde det med dem också. De behövde inte ens arbeta för sitt 
uppehälle. Han gav dem mat från himlen, och Jesus sade: "De är allesammans 
förlorade och borta." 

322 "Våra fäder," sade de, "åt manna ute i öknen i fyrtio år." 

323 Jesus sade: "Och de är allesammans döda, för evigt åtskilda." Han sade: 
"Men jag är Livets Bröd som kommer ned från Himmelen från Gud. Om en 
människa äter av detta bröd skall hon aldrig dö." Ni förstår Han är Livets Träd. 

324 Lägg nu bara märke till hur och när Jesus kom. Dessa präster kom där, 
väldigt religiösa. Ingen kunde säga att de inte var trevliga människor. O, de 
följde lagen precis. Allting som kyrkan sade, gjorde de. Om de inte gjorde det, 
skulle de stenas. Vet ni vad Jesus kallade dem för? Johannes kallade dem "ni 
ormyngel i gräset. Tro inte att ni har med Gud att göra därför att ni tillhör en 
organisation." Jesus sade: "Ni är av er fader, djävulen. Varje gång Gud sände 
en profet, vad hände? Ni stenade honom och kastade honom i graven, och nu 
går ni dit ut och putsar på hans grav." 

325 Är det inte samma sak som katolska kyrkan har gjort? Se på Jeanne D'Arc. 
och St. Patrick och alla de andra. Det var de som lade dit dem, och sedan 
grävde de upp Jeanne d'Arcs kropp och kastade den i floden flera hundra år 
senare, och brände henne som en häxa. 
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kommer tillbaka, och står där i domen av dessa generationer, som förkastade 
Evangelii Budskap. 

108 Sade inte Jesus att drottningen av Söderlandet skall uppstå med sin 
generation vid Domen och hon kommer att fördöma denna generation, för hon 
kom från jordens ända för att höra Salomos visdom, och en som är större än 
Salomo är här. Där stod domen, drottningen från Saba, av Söderlandet, stod 
där i Domen, och gav sitt eget vittnesbörd... 

109 Inte en gång en jude kom upp med den generationen som var judar. De var 
blinda och missade Honom. För de såg efter Honom, men Han kom så enkel, 
så att det gick rakt över huvudet på dem, så här. 

110 Och denna stora drottning ödmjukade sig där och kom och accepterade 
Budskapet. "Och hon skall stå i Domen," sade Han "och fördöma den 
generationen." 

111 Ni förstår att det är alltid tre kategorier. Boken där de döda blev dömda, en 
annan bok, Livets Bok, de som hade sina namn skrivna i Livets Bok. 

112 De säger: "Om ditt namn är i Livets Bok, är allt som det skall vara.” Nej! 

113 Se, Judas Iskariot hade sitt namn i Livets Bok. Säg nu att detta är fel. Jesus 
gav dem makt att driva ut djävlar, Matteus 10, och sände iväg dem för att hela 
de sjuka och rena de spetälska och resa upp de döda. Och - de gick ut och kom 
tillbaka och Judas var med dem. Och de drev ut djävlar, och gjorde alla sorters 
mirakler, och återvände igen och sade: "Till och med de onda andarna är oss 
underdåniga." 

114 Jesus sade: "Glädjens inte över att djävlarna är er underdåniga utan 
glädjens över att era namn är skrivna i Himlen." Och Judas var med dem. Men 
vad hände? När de kom fram till att den Utvalda gruppen skulle gå upp dit vid 
Pingsten och verkligen mottaga Den Helige Ande, så visade Judas färg. Han 
kommer att vara där i Domen... 

115 Så böcker öppnades och Livets bok öppnades, och varje människa blev 
dömd på det viset. Bruden står där med Kristus för att döma världen. Sade inte 
Paulus, när han talar till Bruden: "Hur kan någon av er taga sig för, att när han 
har en sak med en annan, gå till rätta inför de orättfärdiga? Vet ni inte att de 
heliga skall döma världen?" Där har ni det. De heliga skall döma jorden och 
överta den. Det stämmer. 

116 Du säger: "Hur i all världen skall en sådan liten grupp...? "Jag vet inte hur 
det skall gå till, men Han sade att det skall hända, och det avgör saken, så långt 
jag vet. 
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117 Lägg nu märke till resten av de döda, församlingsmedlemmar, döda 
församlingsmedlemmar, inte blir levande igen förrän efter de tusen åren. och 
sedan vid de tusen åren samlas de, en ny uppståndelse kommer, det är den 
andra uppståndelsen, och de samlas. Och Kristus och Församlingen, Bruden, 
inte kyrkan, Kristus och Bruden stod där. 

118 Och de blev åtskilda, liksom får från getter. Det stämmer. Där kommer 
kyrkomedlemmarna upp. Och om de hörde Sanningen och förkastade 
Sanningen, vad skall då bli sagt när den stora saken sprides över duken, och 
när även dina egna tankar är där, vad tänkte du om Det? Hur skall du 
undkomma, och det finns där på skyarnas duk, och Guds stora television. Det 
är dina egna tankar som gör uppror. Dina egna tankar talar emot dig i den 
stunden. 

119 Så om du säger en sak och tänker en annan, så är det bäst att du slutar med 
det. Få dina tankar på Gud. Håll dem rena och bli kvar där, och tala samma sak 
hela tiden. Säg inte: 'Ja, jag säger att jag tror det, men jag skall gå och ta reda 
på det. Tro det! Amen. 

120 Orsaken till att den här kategorin dör, att de går igenom vedermödans 
reningsprocess, är att de inte verkligen är under Blodet. De säger att de är det, 
men det är de inte. Hur kan de gå igenom en prövning som skall rena dem, när 
det blekande Jesu Kristi Blod tar varje syndasymptom och sådant bort från 
dig? Och du är redan död, och ditt liv är dolt i Honom, genom Gud, och 
beseglat där inne genom Den Helige Ande. Vad skall du dömas för? Var skall 
du få din rening? Vad behöver du renas från, när du är fullkomlig i Kristus, 
syndfri: Vad är domen till för? Men det är den sovande hopen, som människor, 
inte förstår vilka de är. 

121 De har inte förstått under många, många år, men detta är uppenbarelsens 
stund, då det skall uppenbaras, precis vid Brudens tillkommelse... det är det 
sista som skall nystas upp det sista som kommer... Det håller på att komma 
fram till ett slut, vänner, tror jag. När? Jag vet inte. Jag kan inte säga dig det. 
Men någonting... Jag vill leva ikväll, som om det vore ikväll. Jag vill vara 
redo. Han kanske kommer ikväll, Han kanske inte kommer förrän om tjugo år. 
Jag vet inte när Han kommer. Men när det än blir... Och mitt liv kan vara slut 
ikväll. Och vad jag än har gjort här, så är det avslutat i den stunden. Jag skall 
möta Honom i domen, på samma sätt som jag gick här nere. Trädet faller åt det 
hållet det lutar. 

122 Kom ihåg när de gick för att köpa olja... "Å," säger du, "vänta ett 
ögonblick nu, broder Branham. Jag vet ingenting om det. " När de gick för att 
köpa olja och kom tillbaka, var Bruden redan borta, och dörren var stängd. De 
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prostituerad och hade döttrar. Det passar precis mönstret för dagen, vad folket 
vill ha. Där är det. 

310 Gud har lovat när Ordet förkastas, så överlämnas de åt sina begärelser. Låt 
oss läsa Tessalonikerbrevet igen. Jag vill att ni skall se upp här bara ett 
ögonblick. Vi läste det för en stund sedan, Andra Tessalonikerbrevet 2:9-11. 
Det står att de skulle vända sig bort och förkasta Sanningen. De skall bli 
överlämnade åt ett fördärvat sinnelag och tro en lögn, och bli dömda genom 
det. Det är vad Den Helige Ande säger. 

311 Är det inte detta som församlingen önskar idag? (Församlingen säger: 
"Amen." utg.) Du kan. försöka tala om för folket att de måste göra det eller 
detta, och de låter dig snabbt nog veta att de är metodister, presbyterianer, eller 
något annat och de behöver inte "ro i din båt." Förstår ni? Helt säkert. De vill 
ha det. 

312 Gud sade: "Om de vill ha det, så skall jag bara låta dem få det. Och jag 
skall göra så att de tror att det är Sanningen, därför att jag skall ge dem ett 
fördärvat sinne beträffande Sanningen." Se nu också här vad Bibeln säger: 
såsom Jannes och Jambres stodo emot Moses, så skall dessa män, som är 
fördärvade i sitt sinne, i den sista tiden stå emot Sanningen, och de skall vända 
vår Guds nåd till liderlighet, när de förnekar Herren Gud. 

313 Ni ser nu vad det är! Inte bara katolikerna utan protestanterna. Allihop, det 
är hela den organiserade världen. Det är den vita hästryttaren, på detta sätt, 
(vit) det ska se rättfärdigt ut, en kyrka, men en antikrist. Det måste se likadant 
ut. På en häst till och med precis som Kristus kommer på en häst. Anti, så nära 
att det kunde bedraga själva de Utvalda! Här är han. Han är antikrist. 

314 Han började rida i den första församlingstidsåldern. Han rider nu vidare 
genom varje tidsålder. Ge akt på honom nu. Ni säger: "Även därborta på 
apostlarnas tid?" Han kallades "nikolaitism" där, i nästa församlingstidsålder 
blev han en lära i kyrkan. Först var han bara ett uttalande, och sedan blev han 
en lära. 

315 Uppblåsta förnäma människor, fint klädda, högt utbildade, belevade de 
ville inte ha allt detta som pågick i församlingen. Nej, de vill inte ha allt det 
där med den Helige Ande. Det måste vara en kyrka ... "Och vi vill alla gå 
genom Niceakonciliet och så vidare till Rom." Då när de kom dit, tog de 
kyrkan, och de tog hedendomen, det hedniska Rom och några få vidskepelser. 
De tog Astarte, Himmelens Drottning, och lät det bli Maria, modern. De 
gjorde döda människor till medlare och så vidare. Och tog den runda 
nattvardsoblat som fortfarande sänds runt där, och kallar det Kristi kropp, 
"därför att det representerar Himmelens moder." När en katolik går förbi, gör 
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blir inkarnerad för oss i Jesu Kristi Person, kommer vi att kröna Honom till 
Konungarnas Konung. Det stämmer. 

303 Kom nu ihåg att ungefär vid den tid då Kristus kom på Tronen, kom 
antikrist på tronen, Judas. Ungefär vid den tid då Kristus lämnade jorden, 
lämnade Judas jorden. Ungefär vid den tid då Den Helige Ande kom tillbaka, 
kom antikrist tillbaka. 

304 Ni vet att Johannes säger: "Kära barn jag vill inte lämna er i okunnighet 
om den antikrist som redan har kommit och verkar i olydnadens barn." (King 
James Bibelöversättning. övers.) Då var antikrist där, och började forma den 
nikolaitiska anden där inne för att göra en organisation. 

305 Det är inte underligt, att jag hatat dessa saker. Där har ni det. Det var inte 
jag, det var Någonting här inne. Där är det. Det har kommit ut. Förstår ni det? 
(Församlingen säger: "Amen." -utg.) Jag var runt omkring på alla sidor om det, 
men jag kunde inte se in i det förrän nu. Jag vet det nu. Där är den nikolaitiska 
ande som Gud hatade. 

306 Och nu blev den anden inkarnerad, och de krönte den. Här är det, precis 
här, vad Bibeln säger att de skulle göra med den, fullkomligt. Inkarnerad, han 
blev en människa sedan krönte de honom. 

307 Läs... Lägg märke till det! Eller läs snarare hur Daniel sade att han skulle 
överta församlingens välde. Skulle ni vilja läsa det? (Församlingen: "Amen." -
utg. ) Vi har tid för att göra det, eller hur? (Amen") Låt oss gå tillbaka till 
Daniel bara ett ögonblick. Vi skall läsa bara ett ögonblick. Vi skall inte hålla 
på länge, kanske bara femton, tjugo minuter eller trettio eller någonting. 

308 Låt oss få tag i Daniel, det 11 :e kapitlet, och låt oss ta den 21 :a versen. 
Här är Daniel. Daniel talar nu om hur denne man skall ta över. Och på hans 
plats skall uppstå en föraktlig man, (Det talas om Rom) åt vilken 
konungavärdighet icke var ämnad; (Se nu) oförtänkt skall han komma och 
bemäktiga sig riket genom ränker. (Daniel 11:21) 

309 Det är exakt vad som har skett. Det är vad Daniel sade att denne antikrist 
skulle göra. Han kommer att vara passande. Det kommer att passa deras meny 
för denna tid och för församlingarna. För i denna församlingstidsålder vill de 
inte ha Ordet, Kristus, utan de vill ha församlingen. Det första de frågar är inte 
om du är en kristen. "Vilken kyrka tillhör du?" "Vilken kyrka?" De vill inte ha 
Kristus, Ordet. Gå och tala med dem om Ordet, och hur man skall rätta sig... 
det vill de inte ha. De vill ha något där de kan leva hur som helst, och 
fortfarande tillhöra kyrkan och få sitt vittnesbörd. Så han passar deras smak 
precis exakt. Och kom ihåg att han kallas slutligen för hon, i Bibeln. Hon var 
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knackade och sade: "Släpp in oss, släpp in oss," ( Broder Branham knackar i 
talarstolen flera gånger... -utg.) Men de var där ute, i mörkret. 

123 Om ni vill ha en förebild på det, så se nu! Jesus sade: "På Noas tid." Han 
hänvisade dit. På Noas tid gick de in i arken, men de blev burna över... medan 
domstiden pågick. Men det är ingen bild på Kristi Brud. 

124 Enok är en förebild på Bruden. Enok! Noa for över, genom vedermödans 
period, led och blev drucken och dog. Men Enok vandrade inför Gud i 
trehundra år, och hade ett vittnesbörd, att han behagade Gud med 
uppryckelsetro, och började bara gå rakt ut, och upp genom skyarna och kom 
Hem, utan att ens smaka döden. Han dog inte alls. 

125 Det är en förebild på att "vi som lever och lämnas kvar, inte skall komma 
före eller hindra dem som är avsomnade," som somnade in på grund av 
ålderdom. De dog där borta, men de är inte döda. De sover. Amen. De sover, 
de är inte döda. Och det enda som behövs är att Brudgummen väcker dem. Ja. 
- "Vi som lever och är kvar skall inte hindra dem som redan har insomnat, för 
Guds basun skall ljuda och de döda i Kristus skall först uppstå, sedan skall vi 
som lever och är kvar upptagas tillsammans med dem, och vi skall möta 
Herren i skyn." 

126 Återstoden av de döda, blir inte levande igen förrän efter tusen år. Så blir 
det. De gick igenom vedermödan. 

127 Vad var det? Ni vet, Noa gav akt på Enok. För när Enok var borta, visste 
han att domen var för handen. Han måste hålla sig runt arken. 

128 Men Noa for inte upp. Han lyftes bara en liten bit upp, och blev buren 
över vedermödan. Han blev buren genom vedermödans period för att dö 
döden. Förstår ni? Noa bars igenom. 

129 Enok blev förvandlad utan död, en bild på Församlingen som blir uppryckt 
med dessa som är avsomnade, för att möta Herren i skyn. Återstoden av 
församlingen blir buren in i vedermödan. Själv kan jag inte få ut någonting 
annat av det Enok rycktes upp, ingen död. 

130 Låt oss börja studera lite nu, och komma fram till vårt ämne. om vi håller 
på med det här kommer vi aldrig in i detta Insegel. Lägg märke till detta! Låt 
oss ta det nu. för imorgon kväll, eller kanske kvällen därefter kommer vi att då 
och då komma till en Basun. för Basunen ljuder samtidigt som Inseglen. Det är 
precis samma sak. Församlingstidsåldern öppnas, det är samma sak. 

131 En basun tyder alltid på krig, eller i annat fall politisk oro. Basunen 
åstadkommer en politisk oro som orsakar krig. När man har fått en tilltrasslad 
politik och fått dem alla i knipa, så som vi har fått det nu, se då upp! Det är 
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krig för handen. Men ni förstår, riket tillhör fortfarande Satan. Han har 
fortfarande denna del i sin hand. 

132 Varför det? Den är återlöst av Kristus, men Han måste göra sin del som 
Släkt Återlösare och Han tar Sina undersåtar tills den siste, vars namn är 
inskrivet i Boken, redan har mottagit Det och har blivit beseglad. Har ni fått 
tag i det? (Församlingen säger: "Amen." -utg. ) 

133 Då kommer Han från Sin Tron, Sin Faders Tron, och går framåt, tar 
Boken ut ur Guds hand, från Tronen, och kräver Sina rättigheter. Det första 
Han gör är att kalla på Sin Brud. Amen! Vad tar Han sedan? Han tar Sin 
fiende, Satan, och binder honom och kastar honom i elden där ute med alla 
som följde honom. 

134 Kom nu ihåg att det inte var Ryssland. Nej, Antikrist är en inställsam karl. 
Se bara hur hal han är. Han är smart nu. Ja! Det behövs Den Helige Ande, det 
är det enda som kan besegra honom. 

135 Var uppmärksamma nu! Basun betyder politisk oro, krig. I Matteus 24, 
talade Jesus om det. Han sade: "Ni skall få höra om krig och rykten om krig... 
Ni förstår, hela vägen igenom. Ni kommer ihåg att Jesus talade om det. Krig, 
rykten och krig, rykten och krig, hela vägen intill änden. Det är Basunerna som 
ljuder. 

136 När vi nu kommer till Basunerna, skall vi gå tillbaka och ta upp vart och 
ett av dessa krig och visa er att de följde dessa församlingar. Vi vill visa er att 
de följde Inseglen. Krig och rykten om krig. Men Basun betyder politisk oro.  

137 Insegel, däremot har att göra med religiös oro. Förstår ni? Ett Insegel är 
öppnat, ett Budskap är framburet. och då är kyrkan alltid så inordnad i sitt eget 
politiska sätt och sådant, och alla dessa höga ämbeten. När det verkliga 
Budskapet kommer och den budbäraren kommer fram, så skakar han dem i 
bitar. Det stämmer. Det är en religiös oro, när ett Insegel blir öppnat. Det är 
vad som har hänt. 

138 De slår sig ned allihop i lugn och ro i Sion. Församlingen får allt ordnat... 
"Vi har fått allt i ordning." Precis som Engelska kyrkan, de etablerade sig, 
Katolska kyrkan etablerade sig, och så kom Luther fram. Det blev en religiös 
oro. Ja, du! Nog blev det så! Nåväl, församlingen gick vidare med Zwingli, 
gick det vidare till olika, till Calvin. Efter ett tag stadgade sig den anglikanska 
kyrkan, och de slog sig till ro, men då kom Wesley fram. Det blev en religiös 
oro. Det stämmer. Ni förstår, det betecknar alltid en religiös oro. 

139 Inseglet nu. Låt oss bara läsa en liten bit. Jag vill få tag i detta, vi skall läsa 
Det. Jag kommer fram till att tala om Detta. Och jag såg Lammet bryta ett av 
Inseglen, (vad hände?), Och jag hörde som om det var ett tordönsljud... 
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församlingstidsålder I den tredje församlingstidsåldern var det "en makt;" och 
de hade Niceakonciliet Det var då det blev en lära i församlingen. Vad var det 
första som hände? Det kom fram en organisation ur detta. Är det rätt? (Amen?) 

296 'Tala om för mig varifrån den första organiserade församlingen kom! Den 
romersk katolska kyrkan. Tala om för mig om det inte står i 
Uppenbarelseboken 17 att hon var en sköka, och att hennes döttrar var skökor? 
Det var dessa som organiserade sig som hon. Sköka! De har tagit styggelsen, 
deras otukts orenhet som lära: De lär människobud såsom lära. 

297 Lägg märke till och se att han började gå ut för att segra. Lägg märke till 
att han inte hade någon krona. Jag talar om den vita hästryttaren här. En båge 
och en krona gavs till honom efteråt. Han hade ingen krona från början, men 
en krona blev given åt honom. Lägg märke till att en krona gavs till honom 
senare, ja, tre stycken, tre i en. Det var 300, år senare vid Niceakonciliet. Då 
började han, en nikolaitisk ande för att bilda en organisation bland folket. Och 
sedan höll det på, det fortsatte, och det blev ett uttalande och sedan en lära. 

298 Kommer ni ihåg att Kristus talade till församlingen och sade: "Du hatar 
nikolaiternas gärningar som även jag hatar." Han försökte att erövra, ta den 
Heliga Ande på en enda helig man, och han kunde förlåta alla synder och 
allting. 

299 Vi har just läst det, där Paulus talade om det. Detta skulle ske i de sista 
dagarna, och han skulle inte bli uppenbarad förrän i de sista dagarna. Då skall 
Den som håller tillbaka, ta Guds Ande ut därifrån och så skall han uppenbara 
sig. 

300 Idag har han en vit häst som förklädnad. Se, hur han byter från denna vita 
häst om ett ögonblick. Han blir inte bara en vit häst, han blir också ett djur 
med många huvuden och horn. Förstår ni? Den vita hästen, han är en 
bedragare nu, och det är orsaken till att människorna inte har känt till det hela 
denna tid. De tänkte det. Men här är det nu; det kommer att uppenbaras genom 
Skriften. Lägg märke till det! 

301 Lägg märke till nikolaitismen. Antikrist blir slutligen inkarnerad i en 
människa, sedan blev han krönt. När han börjar som en nikolaitisk ande i 
församlingen då är han en ande. Man kan inte kröna en ande, men 300 år 
senare blev han en påve. Då krönte de honom. Han hade ingen krona från 
början. Men han fick en krona senare, när den anden blev inkarnerad. Han blev 
en människa. Nikolaiternas lära blev en människa, så då kunde de kröna 
honom. De kunde inte göra det, när han bara var en lära. 

302 Lovad vare Herren! Lägg märke till att när denna Helige Ande som vi har, 
blir inkarnerad för oss, Den som är i vår mitt nu i form av Den Helige Ande, 
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290 Ryttaren har inga pilar till sin båge. Lade ni märke till det? Han hade en 
båge, men det finns inget nämnt om några pilar; så han måste vara en 
bluffmakare. Det stämmer. Kanske han har en massa tordön och inga 
ljungeldar. Men ni finner att Kristus hade både ljungeldar och tordön, för ut ur 
Hans mun går ett skarpt, tveeggat svärd, och Han slår nationerna med Det. 
Denne man kan inte slå någonting, men han spelar en hycklarroll. Han 
kommer fram ridande på en vit häst och går ut för att segra. 

291 Kristus hade ett skarpt svärd, och se! Det kommer från Hans mun. Det 
Levande Ordet. Det är Guds Ord uppenbarat för Hans tjänare. Liksom Han 
sade till Moses: "Gå och ställ dig där och håll ut staven och kalla på flugor," 
och det blev flugor. Säkert! Vad han än sade, så gjorde Han det, och det 
skedde, Hans Levande Ord. Gud och Hans Ord är samme Person. Gud är 
Ordet. 

292 Vem är då denne mystiske ryttaren i den första församlingstidsåldern? 
Vem är han? Låt oss tänka på det. Vem är denne mystiske ryttare som kommer 
fram i den första församlingstidsåldern och rider vidare rakt ut i Evigheten, 
fortsätter till änden. 

293 Det Andra Inseglet kommer fram, och fortsätter till änden. Det Tredje 
Inseglet kommer fram och fortsätter rakt ut till änden. Det Fjärde, Femte, 
Sjätte, Sjunde, vart och ett av dem kommer fram här i änden. I den yttersta 
tiden bryts dessa Bokrullar som har varit ihoprullade hela tiden med dessa 
hemligheter i sig. Fram kom då mysteriet, att se vad det är. Men egentligen 
började de komma fram i den första församlingstidsåldern, därför att den första 
församlingstidsåldern mottog Budskapet som Detta. 

294 Den vite hästryttaren kom fram. Vem är han? Han är mäktig i sin 
erövrande makt. Han är en stor man i sin erövrande makt. Vill ni att jag säger 
er vem han är? Han är antikrist. Det är exakt vad han är. Om nu en antikrist... 
Jesus sade att de två skulle vara så nära varandra, så att det skulle bedraga 
själva de Utvalda, Bruden, om det var möjligt. Antikrist! Det är antikrist ande. 

295 Kom ihåg i församlingstidsåldrarna, när vi öppnade den första 
församlingstidsåldern där borta, fann vi att Den Helige Ande var emot en 
speciell sak som började i den första församlingstidsåldern, och det kallades 
för "nikolaiternas gärningar." Kommer ni ihåg det? (Församlingen säger: 
"Amen." -utg.) "Niko" betyder "att erövra." "Lait" betyder "församlingen, 
lekmännen." Nikolaiterna, att erövra lekmännen. "Ta den Helige Ande ut ur 
församlingen och ge Det alltsammans till en helig man. Låt honom honom bli 
chef över alltihop." Ni gick igenom det, Nikolaitism. Lägg märke till att 
nikolaitismen var ett "talesätt" i en församling. Det blev en lära i nästa 
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140 Å, vad jag skulle vilja stanna vid detta bara några minuter. Jag hoppas nu 
att alla människorna som känner till dessa saker och väntar på Herrens tröst, 
vill studera detta verkligt noga, och att ni som lyssnar på ljudbanden också vill 
tänka på det.  

141 Det första som hände, när Lammet bröt det Första Inseglet, var att ett 
tordön dånade. Detta har en betydelse, det har en mening. Det är en mening 
med det. Inget händer utan en mening. Det stämmer, ett tordön dånade. Jag 
undrar vad det tordönet var, för någonting. 

142. Låt oss läsa ett litet stycke. Låt oss ta, Johannes först. Johannes det tolfte 
kapitlet, och stanna där ett ögonblick. Johannes, det tolfte kapitlet och låt oss 
börja med den 23:e versen. Lyssna här mycket noga, så kommer ni inte att 
undra mer vad det är. 

23 Jesus svarade dem och sade: »Stunden är kommen att Människosonen skall 
förhärligas. 
(Johannes Evangelium 12:23) 

143 Ni förstår, ni är vid slutet av en tidsålder här. Hans tjänst är avslutad. 
"Stunden är kommen att människosonen skall förhärligas." 

144 Hur är det med detta: Stunden har kommit då Hans Brud måste tagas bort? 
Hur är det med det? Stunden har kommit att ingen tid skall givas mer. Ängeln 
är redo att sätta en fot på land och den andra på havet med en regnbåge över 
Sig och säga: "Tiden har runnit ut." Och dessutom lyfte Han Sin hand och svor 
att ingen tid skulle vara mer, när detta hände. Så fullkomligt det är, ett svuret 
erkännande till Församlingen! 

23  Jesus svarade dem och sade: »Stunden är kommen att Människosonen 
skall förhärligas. 

24  Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om icke vetekornet faller i jorden 
och dör, så förbliver det ett ensamt korn; men om det dör, så bär det mycken 
frukt. 

25  Den som älskar sitt liv, han mister det, men den som hatar sitt liv i denna 
världen, han skall behålla det och skall hava evigt liv. 

26  Om någon vill tjäna mig, så följe han mig; och där jag är, där skall också 
min tjänare få vara. Om någon tjänar mig, så skall min Fader ära honom. 

27  Nu är min själ i ångest;  

145 Du säger: "Han kom till slutet av vägen, och du får problem?" Vad får det 
dig att tänka, när några stora andliga saker händer, som ger dig svårigheter? 
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27 Nu är min själ i ångest; vad skatt jag väl säga? Fader, fräls mig undan              
denna stund. Dock, just därför har jag kommit till denna stund. 

28  Fader, förhärliga ditt namn.» Då kom en röst från himmelen: Jag har 
redan förhärligat det, och jag skall ytterligare förhärliga det.» 

29  Folket, som stod där och hörde detta, sade då: »Det var ett tordön.»  
Johannes Evangelium 12:23-29) 

146 När då Lammet tog Boken och bröt det Första Inseglet, talade Gud från 
Sin Eviga Tron, för att säga vad detta Insegel skulle uppenbara. Men när det 
blev placerat framför Johannes, var det i en symbol. När Johannes såg det, var 
det fortfarande en hemlighet. Varför? Det blev inte ens uppenbarat då. Det kan 
inte uppenbaras förrän, det Han säger här, vid ändetiden. Men det kom i en 
symbol. 

147 När Tordönet ljöd... Kom ihåg att ett starkt smällande ljud av ett Tordön, 
är Guds Röst. Det är vad Bibeln säger, en Tordönssmäll. De trodde att det var 
ett tordön, men Det var Gud. Han förstod Det, för Det blev uppenbarat för 
honom. Det var ett Tordön. 

148 Lägg märke till när det Första Inseglet öppnades. När det Första Inseglet 
öppnades i symbolisk form, så ljöd tordönet. Hur blir det då, när det öppnas i 
Sin verkliga form? Det blev ett Tordön så snart Lammet bröt Inseglet. Och vad 
uppenbarade Det? Inte allt av Det. Först var det Gud, sedan var Det i en 
symbol, och sedan uppenbarades Det, tre saker. Det kom fram från Tronen. 

149 Först kan man inte se Det, eller höra Det, eller någonting. Det är beseglat. 
Lammets Blod betalade priset. 

150 Det blev ett Tordön, när Han uttalade Det. Och när Han gjorde Det, kom 
en vit häst med ryttare fram. det var fortfarande en symbol. Var 
uppmärksamma nu! Han sade att det skulle bli känt i de yttersta dagarna. Men 
det kom fram i en församlingssymbol. Förstår ni det, församling? 
(Församlingen säger: "Amen." -utg. ) Det kom fram en församlingsymbol, och 
de visste att det var ett Insegel. Men vad Det verkligen är, vet de ännu inte, 
därför att Det är en vit häst med ryttare. 

151 Det måste uppenbaras i de sista dagarna, när detta aktuella Insegel bryts. 
Bryts för vem? Inte för Kristus, men för Församlingen. Lägg märke till detta! 
Å tänk, det får mig att darra. Jag hoppas att Församlingen verkligen förstår 
detta, vad jag menar. Jag skall kalla er Brud, så att ni förstår Det. 

152 Rösten är ett Tordön. Var ifrån kommer Rösten? Från Tronen, den som 
Lammet just har lämnat som Medlare. Nu står Han här för att inta sin position 
och Sina rättigheter. Men Tordönet kom från insidan av Tronen, och Tordönet 
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281 Simon var en fiskare, men när hans tro fick tag i det, visste han att det var 
Jesus. När Han sade till honom att Han var Messias, och vad han hette och vad 
hans far hette, då blev han besegrad, och förändrades från Simon, till Petrus. 

282 Saulus var ett fint namn. Saul var en kung en gång i Israel, men Saulus 
passade inte på en apostel. Det kan passa bra för en kung, men inte för en 
apostel. Så Jesus ändrade hans namn, från vad? Från Saulus till Paulus. Se på 
Tordönsmännen, och så vidare. 

283 Och Jesus,. Hans Namn på Jorden var Frälsare, Jesus. När Han var på 
jorden var Han Frälsaren, det är sant. Men när Han besegrade död och helvete, 
och övervann dem och uppsteg i höjden, fick Han ett nytt Namn. Det är 
orsaken till att de ropar som de gör, och ändå inte får tag i något. 

284 Det kommer att uppenbaras i Tordönen. Lägg märke till hemligheterna 
Han kom ridande .. . Det måste vara Någonting som skall förändra denna 
Församling, det vet ni. Det måste vara Någonting. Lägg märke till att ingen 
människa kände till det, utom Han själv. Lägg märke till att ingen människa 
utom Han själv kände till det. 

13 och han var klädd i en mantel som var doppad i blod; och det namn han 
har fått är "Guds Ord. " Lägg märke till det! 

14 och honom följde, på vita hästar, de himmelska härskarorna, klädda i fint 
linne, vitt och rent. 

285 Där kommer Messias. Där är Han, inte den mannen på hästen där borta. 
Ge akt på skillnaden. Här står Han med Boken i Sin hand! Frälsningsverket,är 
just...  Han har inte intagit Sin plats ännu. Så det var inte Kristus som gick 
fram, Den Helige Ande. 

286 Jag vill inte vara oense med dessa stora män. Nej, det vill jag inte. Jag vill 
inte vara det, men detta är min uppenbarelse om Det. Om du har någonting 
annat, så är det i sin ordning, men det stämmer inte med min. Jag tror det på 
detta sätt. Nu vet ni hur det är. 

287 Se nu att Kristus inte syns mer från den tiden där. Men Han är på en vit 
häst. Så om denne man rider på en vit häst, är han endast en efterliknare av 
Kristus. Fick ni tag i det? (Församlingen säger: "Amen." -utg. ) 

289 Men Kristus har ett Namn. Vad är det? Guds Ord. Det är vad det är. "I 
begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud." Och Ordet 
blev kött. Ryttaren har inget namn, men Kristus kallas "Guds Ord." Det är vad 
Han är. Han kallas det. Han har fått ett Namn, som ingen människa känner, 
men Han kallas "Guds Ord." Denne man kallas inte för någonting, men han är 
på en vit häst. 
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11 Och jag såg himmelen öppen och fick där se en vit häst; (inte på jorden, i 
Himlen) och mannen som satt på den heter "Trofast och sannfärdig," och han 
dömer och strider i rättfärdighet. 

12 Hans ögon voro såsom eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor 
(se på kronan) och hade ett namn där skrivet, som ingen känner utom han 
själv. 
(Johannes Uppenbarelse 19:11-12) 

274 Jag önskar att jag kunde stanna vid det bara ett ögonblick. (Broder 
Branham knackar i talarstolen en gång, och gör en paus. -utg.) Jag fick en god 
uppfattning, kanske jag kan, om ni vill... (Församlingen säger: "Fortsätt!") 

15 Och från hans mun utgick ett skarpt svärd, varmed han skulle slå folken. 
Och han skall styra dem med järnspira; och han trampar Guds, den 
Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. 

16 Och på sin mantel, över sin länd, har han detta namn - skrivet: 
"Konungarnas Konung och herrarnas herre. 
Johannes Uppenbarelse 19:13-16) 

275 Ser ni, ingen vet det. Visste ni att namnet "Jehova" inte är korrekt? Någon 
som vet? Dr. Vayle, du vet att det är sant. Översättarna kunde aldrig översätta 
det. Det stavas J-V-H-U. Det är inte Jehova. Det kunde inte komma vid det. De 
vet inte vad det är. De kallade det Jehova, men det var inte Hans Namn. 
Förstår ni? 

276 Varje gång en seger vinnes eller någonting händer, ändras ett namn. 

277 Se på Abrahams tid. Han var först Abram, och kunde aldrig få barnet, 
förrän hans namn ändrades till Abraham. 

Och Sara!, S-A-R-A-I kunde inte ha annat än ett dött sköte, tills hennes namn 
ändrades till S-A-R-A. 

278 "Jakob" betyder "undanträngare, bedragare" och det var det han gjorde. 
Han tog på sig fårhud och bedrog sin fader, profeten, för att få 
förstfödslorätten Han lade poppelgrenar i vattnet, gjorde dem spräckliga, 
skrämde boskapen när den var dräktig med sina små, för att få spräckliga får 
och boskap. Han var inget annat än en bedragare. 

279 Men en natt fick han tag i någonting verkligt. Och han visste att Det var 
verkligt. Och han höll fast vid Det, och höll ut tills han segrade, och hans 
namn ändrades, och han kallades för Israel, som betyder "en furste med makt 
inför Gud." 

280 Är det rätt? (Församlingen säger: "Amen." -utg.) Varje  övervinnare! 
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dundrade ut. Och Lammet stod där ute. Tordönet dundrade, där Lammet hade 
lämnat. Lämnat Faderns Tron för att gå och ta Sin Egen Tron. Ära. Missa inte 
detta, vänner! 

153 Vi vet alla som Kristna att Gud svor till David att Han skulle resa upp 
Kristus så att Han skulle sitta på Hans Tron och ge Honom ett evigt rike här på 
jorden. Det gjorde Han. 

154 Jesus sade: "Den som övervinner antikrist och allt som är i världen, han 
skall sitta med mig på min Tron, såsom jag har övervunnit och har satt Mig ner 
på min Faders Tron." 

155 En dag reser Han sig från Faderns Tron, och går och tar Sin Egen Tron. 

156 Han kommer nu. fram för att kalla på sina undersåtar. Hur skall Han 
kunna kräva dem? Han har redan fått Återlösningens Bok i Sin hand. Ära! Å, 
jag känner att jag vill sjunga en lovsång. 

"Snart skall Lammet ta Sin brud, så att Hon alltid får vara vid Hans sida. Hela 
Himlens härskara skall samlas (för att se det.) Det skall bli en härlig syn, Alla 
de heliga i fläckfria, vita kläder. och så skall vi fröjdas med Jesus 
evinnerligen." 

157 Å, tänk! Tala om att sitta på himmelska platser! Vad skall det bli! Om vi 
kan känna det så här, när vi sitter här på jorden, innan Bortryckelsen kommer i 
den ställning vi är i nu, och vi kan glädja oss och stå längs väggarna, och stå i 
regnet, bara för att höra Detta. Hur skall det bli, när vi ser Honom sitta där? Å, 
tänk! Å, det skall bli en härlig tid! 

158 Han lämnade Faderns Tron, och kom fram, ...Han är Davids Son. Det var 
vad Israel trodde att Han skulle göra då. Kom ihåg den kananeiska kvinnan 
som sade: "Du Davids Son!" Kom ihåg blinde Bartimeus: "Du Davids Son!" 
Jesus visste vad planen var, även om de inte visste det. De försökte att pressa 
Honom för att få Honom att inta tronen. Till och med Pilatus frågade Honom. 

159 Men Han sade: "Om mitt rike vore av denna världen, då skulle Mina 
undersåtar strida. Mitt rike är ovanifrån." Men han sade: "När ni ber, så bed: 
'Tillkomme Ditt rike, ske Din vilja på jorden, så som i Himmelen" Amen. Så 
härligt detta är! 

160 Han lämnar Faderns Tron för att ta Sin Egen Tron och Sina återlösta 
undersåtar. Det är detta han kom fram från Tronen för att göra. Det är då den 
Lejonliknande skapelsen sade till Johannes: "Kom och se." Var 
uppmärksamma nu! Läser ni det?  

...ett av inseglen, och jag hörde, som om det var ett tordönsdån, och ett av de 
fyra väsendena... 
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161 Ni vet vad väsendena var. Vi har gått igenom dem. Ett likt ett lejon, ett likt 
en oxe, ett likt en människa och ett likt en örn. Detta första väsende sade nu... 
Lägg märke till att varje gång är det olika väsenden, till dessa fyra hästryttare 
som passerar. Det är fyra väsenden och det är fyra hästryttare. 

162 Lägg märke till att vart och ett av dessa väsenden gör ett tillkännagivande. 
Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Vi skall gå tillbaka till det och bevisa 
vem som är Matteus, vem som är Markus, vem som är Johannes, var och en 
som de gick fram. ...ett av väsendena sade: "Kom och se." 

163 Han hörde dån av ett tordön och ett av väsendena sade: "Kom nu och se." 

164 Med andra ord, här står Lammet, och Johannes står där ute och ser vad 
som händer. Lammet kom fram från Tronen som om Han hade varit slaktad, 
det var Blod över allt på Honom. Han var den Ende som var befunnen värdig. 
Och när Han sträckte Sig fram och tog Boken,' började alla ropa högljutt och 
hålla på, för de visste att återlösningen var betald. 

165 Han har nu kommit för att göra anspråk på Sina Egna. Så Han tar Boken 
och ställer Sig där ute framför Johannes, och Han drar tillbaka Det och bryter 
Inseglet. Han drar av Inseglet. Och när Han drar bort Inseglet dundrar ett 
Tordön genom platsen. När ett Tordön dundrade, så kunde Johannes utan 
tvivel ha hoppat upp i luften. 

166 Och ett av de fyra väsendena sade: "Kom nu och se vad Det är, vad som är 
uppenbarat här bakom. Johannes, skriv det du ser." Så Johannes gick för att se 
vad Det var. Johannes gick för att se vad Tordönet sade. Det är då detta 
väsende sade till Johannes: "Kom och se vad hemligheten under det Första 
Inseglet är." (Broder Branham knackar i talarstolen fyra gånger.) Tordönet 
Skaparens Röst har uttalat Det. Han måste veta vad Det är där. O, tänk. Tänk 
nu, han skrev ner Detta. 

167 Men när han började skriva ner alla dessa sju Tordön sade Han, "Skriv Det 
inte." Han hade blivit beordrad att skriva ner allt han hade sett. Men när dessa 
sju Tordön där i Uppenbarelseboken 10 uttalades, sade Han: "Skriv inte ner 
Dem alls." De är hemligheter. Vi vet inte ännu vad de är. Men enligt min 
mening kommer de att uppenbaras ganska snart. Och när det sker, kommer det 
att ge tro för den bortryckande nåden för Församlingen, att ge sig härifrån.  

168 Vi har just gått igenom allting som vi känner till genom alla 
tidshusållningarna. Vi har gett akt på allting. Vi har sett Guds hemligheter. Vi 
har sett hur det visar sig, det stora församlandet av Bruden i de sista dagarna. 
Men fortfarande är det någonting Där, som vi bara inte kan ge oss själva ljus 
över. Det är någonting. 
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av de bästa, med det bästa ljuset. Så jag tänkte: Ja, om jag inte vet, så skall jag 
bara säga vad de säger, försöka undervisa på deras sätt. 

266 De gav en mycket god förklaring till det, vad det egentligen betydde. De 
sade: "Här är en vit häst, och en vit häst är en makt, en stridshäst. Mannen som 
satt på den vita hästen var Den Helige Ande som red fram i den tidiga tidsålder 
och erövrade den tidsåldern för Guds Rike. Han hade en båge i sin hand, vilket 
betyder att han sköt kärlekens pilar, liksom "Amor," in i människornas hjärtan, 
Guds kärlek, och han segrade." 

267 Det låter väldigt bra, men det är inte Sanningen. Nej Det var det inte. Vit 
betyder verkligen rättfärdighet. Det inser vi. Vit betyder rättfärdighet, lärarna 
undervisade att det var Den Helige Ande som segrade i den första tidsåldern. 
Men min uppenbarelse av det, genom Den Helige Ande, är inte på det sättet. 

268 Min uppenbarelse genom Den Helige Ande är: Kristus och Den Helige 
Ande är samme person, bara i en annan form. Så här står Kristus, Lammet. Vi 
vet att han var Lammet. Han står här med Böckerna i Sin hand, och där rider 
ryttaren på den vita hästen. Förstår ni? Så det var inte Den Helige Ande. 

269 Det är en av den sista tidens hemligheter, hur Kristus kan vara de tre 
personerna i EN. Det är inte tre olika personer, Fader, Son och Helig Ande, 
och att det är tre Gudar, som de som tror på treenighetsläran försöker säga oss. 
Det är tre uppenbarelser av samme Person, eller du kan kalla det tre tjänster. 
Om man talar till predikanter bör man inte använda "tjänst" för jag kom på att 
jag är på ljudband. Så jag vill säga er... Naturligtvis kunde inte Kristus säga: 
"Jag skall bedja Min tjänst, och Han skall sända er en annan tjänst." Vi vet det. 
Det är tre egenskaper av samme Gud. Inte tre Gudar, tre egenskaper av samme 
Gud. 

270 Och så, hur kunde Kristus vara därute med en vit häst och segra, och stå 
här med en Bok i Sin hand? Det är inte så, det är inte Kristus. 

271 Lägg nu märke till att Den Helige Ande i uppenbarelsen och Kristus är... 
Den Helige Ande är Kristus i en annan form. Det stämmer. 

272 Lägg märke till att det är ett Lamm som öppnade Böckerna, och Lammet 
är Kristus, och Kristus syns inte mer från den stunden, men Han syns i 
Uppenbarelseboken kap.19, och kommer på en vit häst där. 

273 Om ni vill läsa det så låt oss gå till Uppenbarelseboken 19:11-16. Låt oss 
läsa det snabbt, eftersom vi har tid till det. Jag hoppas att det kommer att göra 
det lite bättre för oss. (19:11-12) 
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samma som Josef sade: "Ni gjorde det för att rädda liv. Var inte arga på er 
själva." Därför att hedningarna skulle inte ha blivit inbärgade, om inte judarna 
hade gjort detta trick med förblindade ögon. Så Han räddade Församlingens liv 
genom det som de gjorde. Det är anledningen till att de inte kan förstå Detta 
idag, det är inte tid för det. 

258 Inte mer än vi kan förstå dessa ting, förrän tiden kommer då det skall bli 
förstått. Å, tänk. Uppenbarelsebokens Sju Tordön. Må Han visa Bruden hur 
Hon skall förbereda Sig för den stora förvandlingstron! 

259 Låt oss skynda på, vi har bara femton eller tjugo minuter kvar. 

260 Vad betyder denna. "vita häst?" Låt mig läsa det. Jag har varit så långt 
ifrån det. Ursäkta mig för att jag gick ifrån ämnet, men jag skall läsa versen 
igen, de två versarna. 

1 Och jag såg Lammet bryta det första av de sju inseglen; och jag hörde ett av 
de fyra väsendena säga såsom med tordönsröst: "Kom." 

2 Då fick jag se en vit häst 

 261. Vi är nu på den andra versen. 

...och mannen som satt på den hade en båge, och en segerkrans blev blev 
honom given, (han hade den inte ännu) och han drog ut såsom segrare för att 
segra.  
(Johannes Uppenbarelse 6:1-2) 

262 Det är allt om det. Det är ett Insegel. Låt oss nu få tag i symbolerna. 

263 Vi kommer underfund med vad Tordönet betyder. Det är fullkomligt, vi 
vet det. Tordönet var Guds Röst, när Inseglet öppnades. 

264 Vad betyder den vita hästen? Här är det uppenbarelsen kommer. Jag är 
lika säker på detta, som att jag står här och vet att detta är Ordet. 

265 Jag har läst varje bok om det som jag kunde finna. Sista gången jag 
försökte gå igenom det, bara undervisa om det, för cirka trettio år sedan, tog 
jag boken... Det var någon som sade mig att adventisterna hade mer ljus över 
Kristi andra tillkommelse än några andra de kände till, så jag hittade några av 
deras böcker och läste dem. Jag fann Smiths bok om Daniels Uppenbarelse. 
Han sade att den vita hästen som kom fram var vit, och det symboliserade en 
erövrare, och i denna erövring... Många av er adventistbröder här, känner till 
boken och många av er andra också, genom att ni har läst den. Jag läste två 
böcker till och båda männen höll med om att det var rätt. (Broder Branham 
knackar i talarstolen fem gånger. -utg.) De var fina lärare, ansedda som några 
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169 Jag föreställer mig att när dessa hemligheter började komma fram, sade 
Gud: "Håll Det tillbaka nu. Vänta ett tag. Jag skall uppenbara Det på den 
dagen. Skriv Det inte alls, Johannes, för de kommer att snava över Det. Låt det 
bara vara. Men Jag skall uppenbara Det på den dagen, när det behövs." 

170 De uttalade aldrig något utan orsak. Kom ihåg att liksom den lilla 
bläckdroppen, så tjänar allt sitt ändamål. Allting är för någon orsaks skull. 
Lägg märke till att Skaparen uttalade Detta. Och han hörde denna Röst och 
gick för att se. 

171 Men Lammet visade Johannes en symbol ett Skriftställe om församlingen, 
för att församlingen skall veta det. Han visade honom, vad han skulle skriva. 
Han sade: "Berätta inte detta, bara vad det är. Gå inte ner, och säg: "Detta är 
precis vad det är, vad som är under det Sjunde Inseglet. Gå inte och berätta det, 
för om Jag sade det till Johannes, så skulle hela planen ner genom alla 
tidsåldrar bli bruten. Det är en hemlighet." Förstår ni? Hans tillkommelse... 
Han sade: "Ingen kommer att veta när jag kommer, Jag kommer bara." Det är 
allt. Det är inte min sak att veta när, jag skall bara vara redo. Förstår ni? Nu 
gick Johannes fram och tänkte: "Jag skall få se Det nu." 

172 Och vad gjorde Johannes när han gick fram? Vad skulle han göra? Han 
skulle skriva detta till församlingstidsåldern. Det var det han skulle göra, 
skriva det till församlingstidsåldrarna. Skriv vad du ser av dessa sju gyllene 
ljusstakar i begynnelsen. Skriv till denna församling och säg detta till dem? Så 
var det. 

173 Och ett tordön dundrade. Johannes visste att det var Guds röst. Och då 
sade det lejonliknande väsendet: Kom och se vad det var." Och Johannes gick 
fram med sin penna för att skriva vad han skulle få se. 

174 Han såg aldrig exakt vad det var. Han förstod det inte, men det han sagt 
var det som Gud skulle sända till församlingen för "en tid.” Han gör det alltid 
så. Han gör det klart när det är tid att klargöra det. Men Han klargjorde det inte 
då. Varför det? Därför att Han skulle bevara det som en hemlighet till den sista 
tiden. Och ljudet av den siste ängelns Budskap skulle samla ihop dessa 
mysterier. 

175 Han gjorde det inte klart. Men Johannes såg bara en vit häst komma ut 
med en ryttare på, han skrev ned det. Det var så han sade: "Kom och se." 

176 Så Johannes gick för att se vad han kunde skriva till församlingen. Och 
när han gjorde det, såg han "en vit häst och han som satt på den hade en båge, 
och han drog ut som segrare och för att segra. Och en segerkrans blev honom 
given." Johannes såg, så han skrev ner det. Se nu, det var i symbolform Det är 
så Församlingen har mottagit Det. 
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177 Men med löftet att i den sista tiden skulle Han uppenbara det, visa vad Det 
är. Gud hjälpe oss att förstå det. Församlingstidsåldrar, men det blir inte 
tillfullo känt förrän det Sjunde Budskapet i denna sista församlingstidsålder. 

178 Lägg märke till att denne budbärare till den sjunde församlings-tidsåldern, 
startar inte ett kyrkosamfund som de andra gjorde. Nej, ni finner att han är 
emot det. Var Elia emot det? Säkert var han det. Var Johannes emot det, med 
Elias Ande? 

179 Vilken sorts Ande hade Elia över sig? Ingen vet särskilt mycket om 
honom. Han var bara en människa, men han var en profet. Han var hatad. I 
vilken tid uppstod han? Just vid den tiden när Israel var populärt, och alla hade 
blivit världsliga. Och han stod fram där, och han var en "kvinnohatare." Säkert 
var han det. Han älskade vildmarken. Det var hans natur. 

180 Dessa människor borde ha känt till när den här mannen kom fram där med 
samma Ande över sig, denne Johannes. Inte uppklädd som de färnäma, som 
jag sade i går kväll. De kysser barn och viger och begraver och så vidare. Men 
denne man kom ut som en vildmarkens man. Vad var han? Han älskade 
vildmarken. En annan sak var att han hatade samfund. Han sade: "Börja nu 
inte och säg: 'VI tillhör det och det,' för jag säger er att Gud är mäktig att av 
dessa stenar uppresa barn åt Abraham. 

181 Han var inte någon som kompromissade. Det står: "Gick ni ut för att se ett 
rör som drives hit och dit av vinden?" Inte Johannes. Nej du! 

182 Vad gjorde han alltså? Precis som Elia hade sagt till Isebel, sade han till 
Herodias. Han gick rätt fram till Herodes och sa till honom rakt upp i ansiktet: 
"Det är inte lovligt för dig att ha henne.” Hon högg av honom huvudet för det. 
Hon försökte få tag på Elia. Den samme anden som var i Isebel, var i den 
kvinnan. 

183 Och samma sak är i Jesabel kyrkan idag. Samma sak. Lägg nu märke till 
det! Vilken stor läxa vi finner här. 

184 Nu ser det ut som om dessa människor skulle ha känt till det. Johannes 
började läxa upp dessa människor, och han stod där, och det såg ut som om de 
skulle ha känt igen att det var Elias Ande. De skulle ha förstått det. Det var det 
han var. 

185 Nu har vi funnit genom församlingstidsåldrarna, att vi enligt Skriften, har 
blivit lovade att den anden skall återvända just före ändetiden. Är det sant? 
(församlingen säger: "Amen". -utg.) 

186 Lägg nu märke till dess natur. Han skall inte starta en till 
församlingstidsålder som Luther och Wesley och de andra gjorde. Han 
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246 Och han fann lille Benjamin som föddes efter att han var borta. Det 
representerar dessa judar, dessa 144 000 som samlas där just nu, efter att Han 
har gått bort. Han såg Benjamin och hans hjärta höll på att brista. 

247 Kom ihåg att de inte visste att han kunde tala hebreiska. Han hade en tolk, 
han uppträdde som om han var egyptier. Förstår ni? När han sedan ville ge sig 
till känna, såg han hela tiden på lille Benjamin. Och kom ihåg, att HAN 
SKICKADE BORT SIN HUSTRU! Hon var i palatset, när han gav sig till 
känna för sina bröder. 

248 Och Jesus har tagit Sig en hedninga Brud, efter det Han blivit förkastad av 
Sitt Eget folk. Och Han kommer att ta Henne härifrån till palatset, till Sin 
Faders Hus, i Härligheten till Bröllopsmåltiden. Och Han kommer själv igen 
för att ge Sig till känna för Sina bröder, de 144 000. 

249 Där står han. Kom ihåg, se på den perfekta symbolen. När han kom 
tillbaka dit där detta var, såg han ner på dem, och de börjar tala. De sade: 
"Ruben, du vet vi får igen det nu. För du vet vad vi gjorde? Vi slängde pojken i 
brunnen. Vi borde inte ha sålt vår broder." Det var deras broder som stod där, 
den mäktige fursten, och de visste det inte. 

250 Det är orsaken till att Israel inte kan förstå Honom idag. Stunden är ännu 
inte inne för att förstå det. Och de trodde inte att han förstod hebreiska, men 
han lyssnade direkt på dem. 

251 De sade: "Nu får vi igen för det." Och när Josef så på dem, kunde han inte 
stå ut längre. 

252 Kom ihåg att hans hustru och hans barn var i palatset vid den tiden. De 
heliga är borta, de är inte närvarande. 

253 Och han sade: "Jag är Josef, er broder." Han sprang dit och tog fatt i lille 
Benjamin, föll honom om halsen och började gråta. Och han gav sig till känna. 

254 Då sade de: "Nu vet vi att vi har fått igen för att vi sålde honom. Det var vi 
som sålde honom. Det var vi som försökte döda honom. Nu vet vi att han ska 
döda oss." 

255 Han sade: "Nej, var inte arga på er själva, ni gjorde det för att spara liv. 
Det var därför Gud sände mig ner hit." 

256 När Han ger Sig Själv till känna står det i Bibeln, vi kommer till det: ... när 
Han ger Sig Själv till känna för de 144 000 där, lille Benjamin av idag, och 
kvarlevan av dessa judar som är kvar där, kommer att säga: 'Var fick Du dessa 
ärr ifrån? Varför har Du dem i Dina händer?  

257 Han kommer att säga: "Ja, jag har fått dem i mina vänners hus." A, då 
kommer de att förstå att de har dödat Messias. Men vad skall Han säga?Det 
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först se Josef. Jesus sitter på Guds högra sida och ingen människa kan komma 
till Fadern utom genom Sonen. Det är rätt. 

237 Lägg märke till att varje gång Josef reste sig upp från tronens högra sida... 
Lägg märke till detta! Ära vare Gud! Där satt Josef på Faraos högra sida. Och 
när Josef reste sig för att lämna tronen, ljöd en basun "Böj knä, allesammans. 
Josef kommer." 

238 När Lammet lämnar tronen därborta, vid Sin tid som medlare, när Han 
lämnar Tronen där uppe och tar återlösningens Bok och går fram, skall varje 
knä böjas. Där är Han. Lägg märke till det! 

239 Och Josef blev förkastad av sina bröder, och man gav honom en hednisk 
hustru. Farao hade givit honom en hedningabrud, och han födde hedningabarn, 
som var till hälften hedningar och till hälften judar. De ger oss en stor symbol. 
När Jakob välsignade dem, Efraim på den ena sidan och Manasse på den 
andra, då korsade han sina händer och gav det yngre barnet välsignelsen. De 
två barnen lades samman med de tolv stammarna, som bara var tio vid den 
tiden, och han välsignade dem i Jakob själv. Och Josef, hans profet son, stod 
där och sade: "Fader, du har gjort fel. Du lade din högra hands välsignelse på 
det yngre barnet, när den borde ha gått till den äldre." 

240 Han sade: "Jag vet att mina händer var korsade, men Gud har korsat dem." 
Varför det? Israel som hade rättigheterna att bli en Brud, förkastade dem och 
sålde sin förstfödslorätt, och den gick från den äldre sonen Israel till den nya, 
hedningen. Välsignelsen gick därifrån, genom korset, till dem. 

241 Men lägg märke till att efter det tog han sin brud. Men när dessa pojkar 
kom ner för att köpa mat ... 

242 O, det är en så vacker bild. Jag har kommit ifrån Inseglet, men jag måste 
säga detta, för ni kommer att få en bättre bild av det, tror jag. 

243 Se nu. När de kom ner för att köpa mat, kände Josef igen dem med det 
samma. Och Josef var framgångens son. Det spelade ingen roll vart han gick, 
han hade alltid framgång. 

244 Vänta tills Han kommer till jorden igen, vänta tills vår Josef (Jesus) 
kommer! Ödemarken skall blomstra som en ros, och Rättfärdighetens Sol skall 
uppstå med helbrägdagörelse under Sina vingar.  O, tänk! Alla kaktusar runt 
Arizona skall förvandlas till vackra träd. Det skall bli vackert. 

245 Lägg nu märke till att här kommer han fram, och han använder ett litet 
trick mot dem där. Han säger: "Lever min far fortfarande?" Förstår ni? Han 
ville veta om pojkens far levde. De sade: "Ja." Han visste att det var hans bror. 
Men lade ni märke till när han var redo att själv uppenbara sig för sina bröder?  
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kommer inte att starta en till församling, för det skall inte komma flera 
församlingstidsåldrar. Det skall inte bli några fler, så han måste vara emot det, 
för hans Ande skall vara just exakt som de var då tidigare, samma Ande. 

187 Som' jag sade igår kväll: "Det behagade Gud att använda Den tre olika 
gånger." Det är Hans nummer, tre, inte två, tre. Han har redan använt Den två 
gånger, och Han skall nu använda Den igen. Han sade så. Han lovade det. 

188 Lägg nu märke till när Han gjorde det. Han skall inte börja ett samfund, 
för Laodiceas Församlingstidsålder är den sista tidsåldern. Och den sjunde 
ängelns budbärare, som är den sjunde budbäraren till den sjunde 
församlingstidsåldern, är den mannen som skall uppenbara, genom Den Helige 
Ande, alla dessa hemliga ting. Hur många var här i går kväll? Låt mig se era 
händer. Jag antar att jag inte behöver läsa det igen. Ni vet vad det är, tionde 
kapitlet.  

189 Reformatorerna kommer för att reformera den sista fallna 
församlingstidsåldern före dem. Sedan efter att reformatorerna kom och  
reformerade församlingstidsåldern därifrån den var, gick den tillbaka till 
världen, och så började en ny församlingstidsålder. Det har de alltid gjort. 
Alltid. Vi gick igenom det. 

190 Med andra ord har det varit en katolsk församlingstidsålder, den romersk 
katolska kyrkan. Så kom Luther fram, en reformator. Han kallas en reformator. 
Och vad gör han? Han börjar där och hamrar på och när han gör det, 
protesterade han mot kyrkan. Och innan man vet ordet av, vad gör han då? 
Han bygger samma sak som han kom för att driva ut, en till kyrka. 

191 Då har de en till församlingstidsålder. Sedan är församlingstidsåldern strax 
i en sådan röra, och så kommer John Wesley fram, en till reformator. Han 
bygger upp en till församlingstidsålder. Får ni tag i vad jag menar? En till 
församlingstidsålder byggs upp. De var alla reformatorer. 

192 Lägg nu märke till att detta sista budskap till den sista församlings 
tidsåldern är inte en reformators. Han är en profet, inte en reformator. Visa mig 
var en profet någonsin startade en församlingstidsålder. Han är inte någon 
reformator, han är en profet. 

193 De andra var reformatorer men inte profeter. Om de hade varit det: 
"Herrens Ord kommer till profeten." Det är orsaken till att de fortsatte med dop 
i "Fadern, Sonen och Den Helige Ande," och alla dessa andra saker, för de var 
reformatorer och inte profeter. Men ändå var de stora Guds män, och såg 
behovet för dagen de levde i, och Gud smorde dem och de sändes ut där, och 
rev sönder dessa saker. Men Guds hela Ord kom aldrig till dem på grund av att 
de inte var profeter. De var reformatorer. 
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194 Men i de sista dagarna måste det vara en profet som tar upp Guds 
hemligheter, och för det tillbaka, för hemligheterna var bara kända av 
profeterna. Så den här mannen måste komma. Förstår ni vad jag menar nu? 
Han kan inte vara någon reformator, han måste vara en profet, därför att det 
måste vara någon som har gåvor och som är satt där, och som uppfångar Ordet. 

195 Dessa reformatorer visste att det var något som var fel. Luther visste att 
brödet Inte var Kristi kropp, och så predikade han: "Den rättfärdige skall leva 
av tro..." Det var hans budskap. Och när John Wesley kom fram, såg han att 
det fanns en helgelse, så han förkunnade helgelsen. Det var hans budskap. 
Pingstvännerna förde fram budskapet om Den Helige Ande och så vidare. 

196 Men i de sista dagarna, i denna sista tidsålder, skall inte budbäraren starta 
någon ny reformation, utan han skall ta alla hemligheterna som dessa 
reformatorer lämnade kvar och samla ihop dem och lösa dem för folket. Låt 
mig bara läsa det igen. Det låter så gott för mig, jag tycker om att läsa det. 

1 Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himmelen. Han var 
klädd i en sky och hade regnbågen över sitt huvud, och hans ansikte var såsom 
solen, och hans ben voro såsom eldpelare; 

197. Vi har sett samma sak, det var Kristus. Och vi vet att Kristus alltid är 
Budbäraren till Församlingen. Han kallas Eldstoden, Förbundets Ängel och så 
vidare. 

2 och i sin hand hade han en öppen bokrulle. 

198 Här har Inseglen verkligen blivit brutna. Vi håller på att bryta dem nu, 
men här är denna sak öppen. 

...Och han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden. 

3 Och han ropade med hög röst, såsom när ett lejon ryter. Och när han hade 
ropat, läto de sju tordönen höra sina röster. (Å, alla tillsammans.)  

4 och sedan de sju tordönen hade talat, tänkte jag (Johannes) skriva, 

(Skriva vad? Det de sade.) men jag fick då höra en röst från 

Himmelen (Gud) säga: "Göm såsom under insegel vad de sju tordönen 

hava  talat, och skriv icke upp det. " (Skriv det inte.) 

5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand 
upp mot himmelen 

6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har 
skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, 'och havet och 
vad däri är, och sade: "Ingen tid skall mer givas, 
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230 Där har ni det. Det är Herrens Ord. Han har lovat det. Det måste komma. 
Om ni nu vill lägga märke till hur detta sker. Gud gör det på ett vackert sätt. 
Bruden går fram med Brudgummen, och sedan, efter det, brinner de 
ogudaktiga med en eld som inte kan släckas. Efter att världen har blivit renad, 
reproducerar den sig själv... Allting måste göra det, det måste gå igenom en 
reningsprocedur. 

231 Vulkaner kommer att bryta fram i den sista stora tiden och världen 
kommer att brista och få utbrott och välla fram, och alla dessa syndens dypölar 
och allt som är på jorden kommer att smältas ned till intet. Det kommer att 
brinna med en sådan intensiv hetta, att det skall bli som blekmedlet som gör att 
bläckfärgen går tillbaka till sin ursprungliga skapelse: Elden från Gud skall bli 
så het, att den kommer att vända allt smutsigt tillbaka till sitt tillstånd igen, när 
Satan och all synd bränns upp. Sedan skall hon komma fram så vacker som 
hon var i Edens Lustgård. Det stämmer. Å, denna stora stund ligger precis 
framför oss. 

232 Under vedermödan. Här är något jag vill att ni skall lägga märke till, en 
liten sak som jag har flikat in här: Under denna vedermöda, efter att Bruden 
har kallats ut, och församlingen går genom vedermödan, kallas de 144 000 ut, 
genom de två vittnena i Uppenbarelseboken 11. Se nu, de skall profetera i ett 
tusen; tvåhundra sextio dagar, klädda i säck. 

233 Vi vet att den romerska kalendern har... 28 dagar ibland, och 30 och 31,  
men i verkligheten skall det vara 30 dagar i var månad. Det stämmer! Tag ett 
tusen två hundra sextio dagar och dividera med 30 och se vad ni får. (42 
månader) Tre och ett halvt år exakt på pricken. Det är tiden, det är den 
tilldelade tiden, för att Messias... Budskapet skall förkunnas i Israel, liksom det 
gjordes då för länge sedan. När Han återvänder och gör Sig själv känd i en 
symbol, så att när Han kommer... 

234 När Josef togs ner till landet och förkastades av sina bröder, därför att han 
var en andlig man, han kunde se visioner och uttyda drömmar, och när han 
gjorde det, togs han ner till landet och såldes för trettio silverpenningar. Han 
avbildade Kristus exakt, därför att Kristi Ande var i honom. 

235 Lägg märke till vad som hände sedan. Lägg märke till att när han gjorde 
detta, sattes han i fängelse, och en man blev frälst, och den andra gick förlorad. 
Precis som Jesus, då Han var i fängelse på korset: En tjuv blev frälst, och den 
andre gick förlorad. Exakt. 

236 Han kastades i en grav och man antog att han var död, men han togs upp 
och blev upptagen till Faraos högra sida, så att ingen kunde se Farao utan att 
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226 Låt mig visa er någonting här, medan vi just nu har det i tankarna. Låt oss 
bara visa er vad det står i Bibeln. Vi kan inte förneka att Detta är Guds Ord. 
Om vi gör det, då är vi otroende. Förstår ni, vi måste tro det. Du säger: "Jag 
förstår det inte." Det gör inte jag heller, men jag ser upp till Honom, att Han 
skall uppenbara det. Se här. 

1 Ty se dagen kommer, och den skall brinna såsom en ugn, Då skola alla 
fräcka människor (som t.ex. amerikanarna och så vidare) och alla som göra 
vad ogudaktigt är, bliva lika strå, (Det skall brännas) och dagen , den som 
kommer, skall förbränna dem, säger Herren Sebaot, så att varken rot eller 
krona lämnas kvar av dem. 
(Malaki 4:1) 

227 Hur får du in ett Evigt helvete i detta? Ni förstår att det är i de sista 

dagarna, som dessa ting skall uppenbaras. Det finns inte någon plats i Bibeln 
som säger att helvetet är Evigt. För att vara i ett Evigt helvete, måste du ha 
Evigt Liv för att vara där. Det finns bara en form för evigt Liv, och det är det 
som vi kämpar för. Allting som hade en början, har en ände. Helvetet skapades 
för djävulen och hans änglar, och skall förtäras och försvinna. Det stämmer. 
Förstår ni? Men när detta sker, lämnas varken rot eller gren kvar av dem. 

2 Men för eder, I som frukten för mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp 
med läkedom under sina vingar. Då skolen I slippa ut och hoppa som kalvar, 
som hava varit instängda i stallet. 

3 Och de ogudaktiga skolen i trampa ned, ty de skola bliva såsom aska under 
era fötter på den dag, då jag utför mitt verk, säger HERREN Sebaot. 

228 Vad skall de ogudaktiga bli efter vedermödan? 

4 Tänken på Moses lag, min tjänare, åt vilken jag på Horeb gav stadgar och 
rätter för hela Israel. 

5 Se, jag skall sända till er profeten Elia, förrän HERRENS stora och 
fruktansvärda dag kommer. 

229 Amen! Här avslutas Gamla Testamentet så här, och här avslutas  Nya 
Testamentet med samma sak. Hur skall du kunna få bort det? Se nu: "Jag skall 
sända till eder profeten Elia, förrän den dagen kommer." 

6 Och han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till 
deras fäder, för att jag icke, när jag kommer, skall slå landet med 
tillspillogivning. 

 (Malaki 4:2-6) 

Det Första Inseglet 27 
 
 199. Lägg märke till detta. Glöm inte det här nu, när vi fortsätter... 

7 utan i de dagar, (dagar) då den sjunde ängelns röst... 

200 Den sista ängeln, jordisk ängel. Den här Ängeln kom ner från Himmelen. 
Det var inte Han. Han kom från Himmelen, men Han talar här om den sjunde 
ängelns röst. Ängel betyder en Budbärare. Det vet alla. Och en budbärare till 
församlingstidsåldern. 

7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter 
i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada 
budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna. 
(Johannes Uppenbarelse 10:1-7) 

201 Hela hemligheten är uppenbarad. Det är denna ängels tjänst. Ni förstår, det 
är så enkelt, att människorna bara går förbi det. Men ändå skall det bliva 
fullkomligt stadfäst. Det kommer att bli fullkomligt känt. Var och en som vill 
se det, kan se det. Det är riktigt. 

202 Jesus sade, när Han kom: "Ni har fått ögon, och kan inte se. Ni har fått 
öron och kan inte höra. " 

203 Jag blev rädd. Jag såg dit bort på klockan, och jag trodde den var tio. Men 
den är inte nio ännu. Å, tänk. Låt oss få tag i det nu. Lägg märke till detta. Jag 
älskar det här. 

204 De andra var reformatorer, men genom att de var stora Guds män, såg de 
dagens behov och förde fram reformationen. 

205 Men Uppenbarelseboken 10 säger att hans Budskap skall uppenbara, inte 
reformera, uppenbara hemligheterna. Uppenbara hemligheterna. Det är Ordet i 
människan. I Hebréerbrevet 4 står det att Guds Ord är skarpare än något 
tveeggat svärd, och tränger igenom... och åtskiljer märg och ben och 
uppenbarar hjärtats hemligheter. Denne man är inte reformator. Han är en som 
uppenbarar (vad?) Guds hemligheter. Där kyrkorna har fått allt detta bundet, 
där skall han komma fram med Guds Ord och uppenbara tingen. 

206 För han skall återupprätta barnens Tro tillbaka till fäderna. Den 
ursprungliga Bibliska Tron skall återupprättas av den sjunde ängeln. Oh, vad 
jag älskar detta! Alla Inseglens hemligheter, som reformatorerna aldrig förstod 
helt och fullt. Se nu på Malaki 4 bara ett ögonblick. Skriv bara ner det. Han är 
en profet och återupprättar de ursprungliga fädernas tro. Vi ser efter den 
personen nu, att han skall uppenbara sig på scenen. Han skall vara så ödmjuk 
att tio millioner gånger tio millioner skall ... Nåväl, det kommer att vara en 
liten grupp som skall förstå det. 
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207 Kom ihåg att den dagen Johannes skulle komma, var det profeterat att en 
budbärare skulle komma före Kristi tillkommelse, en röst av en som ropar i 
öknen. Malaki såg honom. Se i Malaki, kap. 3, där står det om den Elia som 
skulle komma och förebåda Kristi tillkommelse. 

208 Du säger: "Jag vet inte Broder Branham, det är det fjärde kapitlet." Jag ber 
om ursäkt. 

209 Jesus sade att det var det tredje kapitlet. Nu tar ni Matteus, kap.11, vers 6. 
Jag tror det är vers 4, 5, 6, någonstans där. Han sade, när Han talade om 
Johannes: "Om ni kan ta emot det, han är den om vilket det är skrivet: 'Se, jag 
sänder ut min budbärare framför Mig." (Matteus 11:10) Läs nu Malaki 3 En 
del försöker tillämpa detta på Malaki 4. Men så är det inte. 

210 Lägg märke till i Malaki 4, att så snart som den budbäraren kommer, fram, 
då skall världen brännas upp fullständigt, och de rättfärdiga går i Tusenårsriket 
ut på deras aska. Så ni förstår, att om man placerar honom där borta, då säger 
Bibeln någonting som inte blev så. Vi har haft två tusen år, och världen har 
icke brunnit upp ännu, och de rättfärdiga lever i den. Så det måste vara i 
framtiden. Ja! (Broder Branham klappar i händerna en gång. -utg.) 

211 Om ni går hit till Uppenbarelseboken och ser vad denna budbäraren vid 
slutet av denna tidsålder ska göra, så ser man vad det är. Han måste vara en 
profet. Han skall fånga upp dessa ändar som dessa reformatorer inte såg, och 
placera in dem där. 

212 Hur kan Matteus 28:19 jämföras med Apostlagärningarna 2:38 utan andlig 
uppenbarelse från Gud? Hur kan dessa människor säga att undrens tid är förbi 
och så vidare, sådana saker, utan uppenbarelse från Gud, det enda sätt de kan 
veta det på, veta om det är rätt eller fel. Förstår ni? Men de har kommit igenom 
seminarier. Jag hoppas vi har tid att gå in på det. 

213 Jag vill skynda på, för jag vill inte hålla er kvar här över en vecka ni vet 
vad jag menar, med detta ... att öppna dessa Insegel. Jag har fått en dag, och 
jag skulle vilja ha bön för de sjuka den dagen, om jag kan. 

214 Se nu, Malaki 4, han är en profet, och återupprättar fädernas ursprungliga 
tro. 

215 Vid ändetiden, när vedermödans tid kommer, här är något vi skall gå 
tillbaka till en stund, de tre och ett halvt åren, eller Daniels sjuttio veckor (den 
sista halvdelen av Daniels sjuttio veckor, som är tre och ett halvt år). Hur 
många kommer ihåg det från församlingstidsåldrarna. (Församlingen säger: 
"Amen." -utg. ) Där var sjuttio veckor bestämda. Se så fullkomligt det var. Det 
står att Messias skulle komma, och Han skulle förgöras så som ett offer i 
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veckans mitt, och offren skall upphöra. Då är det fortfarande tre och ett halvt 
års väntan för judarnas Messias lära. 

216 Gud handlar inte med judar och hedningar på samma tid. Han handlar med 
Israel som nation, och med hedningarna individuellt. Han tar inte ut 
hedningarna som Sin Brud, Han tar ut ett folk ur hedningarna. Han handlar 
med Israel som nation. Där är hon just nu som en nation. 

217 Jag fick ett brev idag från Paul, Paul Boyd och han sade till mig: "Broder 
Branham, så sant det är, att dessa judar fortfarande har en konstig känsla mot 
hedningarna, det spelar ingen roll vad som har hänt." Säkert har de det. Det 
borde de ha. 

218 Martin Luther proklamerade att alla judar borde drivas bort, och deras hus 
brännas ner, på grund av att de var antikrist. Förstår ni? Martin Luther gjorde 
detta påstående själv i sina skrifter. Hitler ~utförde bara vad Martin Luther 
sade. Varför sade Martin Luther det? Därför att han var en reformator, inte en 
profet. 

219 Gud sade: "Min profet välsignade Israel. Han sade: "Var och en som 
välsignar dig skall bli välsignad, och den som förbannar dig skall bli 
förbannad." Hur kan en profet stå och bestrida vad en annan profet har sagt? 
Han kan inte göra det. Det måste vara harmoni. 

220 Det är orsaken till att de klassar... Tyskland anses vara en kristen nation 
och se hur de behandlade Israel. Men kom bara ihåg, om det sitter några judar 
här, oroa er inte, er dag kommer. Gud kan aldrig glömma dem. De blev 
förblindade för vår skull. 

221 Ni vet att Han talade till profeten. Profeten ropade ut och sade: "Vill Du 
glömma Israel?" 

222 Han sade: "Tag denna mätstång. Hur hög är himmelen? Hur djupt är 
havet?" "Han svarade: "Jag kan inte mäta det." 

223 "Inte heller jag kan glömma Israel," sade Han. Det är Hans folk, Hans 
tjänare. 

224 Och av hedningarna är bara några få uttagna som Brud. Det är exakt 
riktigt. Det är Bruden. 

225 Dessa sjuttio veckor var bestämda fullkomligt, så som Daniel sade att 

Messias skulle komma och tagas bort i mitten av veckan. Jesus profeterade tre 
och ett halvt år. I mitten av dessa Daniels tre och ett halvt år, i mitten av dem, 
togs Han bort. Den sista delen är vedermödan, där hedningaförsamlingen är... 
Å, det är stort! Bruden går in med Brudgummen. Efter Tusenårsriket, vandrar 
de sedan ut på de ogudaktigas aska. 


