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Det Andra Inseglet 
 

1 God afton vänner. Låt oss alla stå upp bara ett ögonblick i bön.  
2 Vår Himmelske Fader, vi har samlats igen i denna högtidsförsamling ikväll i 
Herrens tjänst. Och Du har lovat att där två eller tre är församlade, där skall Du 
vara mitt ibland oss. Vi kan vara övertygade om att Du är här, för vi har 
samlats i Hans Namn. 
3 Vi beder nu Fader, att Du vill komma ikväll och bryta det Andra Inseglet för 
oss. Och liksom poeten har sagt, skulle han vilja se bortom Tidens Förlåt. Det 
är vår önskan Herre, bara att få skåda bortom, och se vad som ligger framför. 
Vi ber att Lammet som har varit slaktat skall komma ibland oss nu, och bryta 
Inseglet och uppenbara Det för oss, de ting som vi har behov av att se.  
4 Om det är någon här Herre, som ännu inte har gått in i denna stora 
gemenskap kring Kristus, ber vi att de ikväll skall göra detta Eviga beslut, och 
bli fyllda med Guds Ande.  
5 Om det är någon som är sjuk Fader, så ber vi att Du skall hela dem. Det är 
många bönedukar som ligger här, som jag håller mina händer på, i åminnelse 
utav Bibelns Paulus, där de tog handkläden och förkläden från hans kropp. Då 
lämnade orena andar folket, och de blev helade. 
6 Vi ser att Herrens tillkommelse är nära. Vi vet att tiden närmar sig. Dessa 
saker har kommit tillbaka till Församlingen igen efter nittonhundra år.  
 
7 Vi ber nu Fader, att Du skall låta det ske, som vi ber om. Styrk Dina tjänare 
och hjälp Dina tjänare överallt Herre, speciellt oss som är samlade här ikväll, 
så att vi kan ta emot Ordet. Vi ber i Jesu Namn. Amen.  
8 Det är verkligen gott att få vara tillbaka i Herrens hus igen ikväll. Jag vet att 
många av er står, jag är ledsen för det, men det är knappast något mer som vi 
kan göra. Vi har fått kyrkan större så att vi kan få in tre – eller fyra hundra fler, 
men i speciella möten som dessa, blir det större trängsel.  
9 Å, jag har en underbar tid nu med bön och studium av dessa Insegel. Jag 
hoppas att också ni allesammans har det. (Församlingen säger: "Amen!" - utg.) 
Jag är säker på att ni har det. Om det betyder så mycket för er som det gör för 
mig, så har ni verkligen en underbar tid. 
10 Jag ska ringa upp en flickvän till mig efter mötet, för det är hennes 
födelsedag. Hon är tolv år gammal idag - Sara, min dotter. Och sedan måste 
jag ringa upp igen i övermorgon, för då är det Becky's födelsedag. 
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11 Ikväll skall vi studera detta Andra Insegel. I de första fyra Inseglen är det 
fyra hästryttare. Jag skall tala om för er att någonting hände idag igen, 
någonting som jag… Jag fick tag i de gamla manuskript jag hade, när jag 
talade över detta för länge sedan. Jag satt där och tänkte, "Ja, jag gjorde så gott 
jag kunde". Det var många olika författare och så…  Jag tänkte "Jag skall läsa 
en liten stund och se över det". Och genast, vet ni, är det något som bara 
händer, och det är alltigenom annorlunda.  Det kommer bara in annorlunda. Då 
tar jag en blyertspenna helt snabbt, och börjar skriva ner så fort jag kan medan 
Han är där. 
12 Å, det var någonting som hände för ungefär en halv timma sedan. Jag talade 
om det för broder Wood, som kom ner för några minuter sedan. Det var 
någonting du vet, det är mycket som sker, som du bara inte kan tala om. Det 
var någonting som hände som hjälpte mig så mycket. 
13  Jag har en vän här någonstans i byggnaden. Naturligtvis är ni alla mina 
vänner. Denne brodern är broder Lee Vayle. Han är en dyrbar broder, som 
verkligen studerat Skriften. Dr. Vayle är en baptist med Den Helige Ande, och 
han är en… jag säger inte detta av artighet, utan jag säger det därför att jag tror 
det. Jag tror att han är en av de mest kunniga av dem som studerat detta som 
jag känner i våra led. Han skrev en liten lapp till mig här och sände in den hit 
genom Billy. Och Billy kunde nästan inte tyda det för mig, och jag tror, jag har 
inte läst det men jag skall bara säga vad han sade här. Jag läste detta, broder 
Vayle, om du är här, jag läste detta för omkring sex månader sedan. 
14 "Jag är inte säker". Sade han, "broder Bill, jag är inte säker, men jag tror att 
Polykarpus var lärjunge till Johannes". (Det stämmer, det var han). "Jag tror att 
Irenaeus var lärjunge till Polykarpus." (Det stämmer precis). "Irenaeus sade: 
'Jesus kommer tillbaka, när den sista av de utvalda i Kristi Kropp kommer in'."  
15 Det var Irenaeus omkring 400 år efter Kristi död, Han sade, "När denna sista 
tidsålder kommer in…" Det står i det För-nicenska konciliet. NI här, som läser 
och studerar Skrifterna, jag menar studerar Bibelns historia, ni finner det i det 
För-nicenska konciliet. Jag tro att det är i första boken eller andra boken, som 
ni finner det. Han såg det för många år sedan och han sade: "Då den siste, 
utvalde, den siste som är utvald."  
16 Människor tror att utväljelsen är någonting som man har hittat på här på 
senare tid. Tänk, det är en av de äldsta lärorna vi har, utväljelse och kallelse. 
Så Irenaeus trodde säkerligen, de som verkligen studerade Skriften har alltid 
trott på utväljelsen. 
17 Och Irenaeus var en av församlingstidsåldrarnas änglar, som vi har sett när 
vi har studerat det. Vi tror det. Naturligtvis var de hemligheter allihop. De var 
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alla gömda här, just här inne i dessa Insegel, och de skall uppenbaras i de sista 
dagarna. Det började med Paulus och Ireneaus och Martin och så vidare, och 
det fortsätter till den sista tidsåldern. 
18 Vi förtröstar på att Herren skall välsigna oss i våra ansträngningar ikväll. Det 
Första Inseglet, gladde jag mig  verkligen åt. Det Första Inseglet, 
välsignelserna som det förde med sig för mig.  
19 Nu vill jag inte hålla er kvar för länge, men ni förstår, jag skall resa bort 
snart igen, om några kvällar, när det här är över, så vi får bara hålla ut en liten 
stund. Jag sätter värde på att… 
20 Jag ser att broder Jackson står där, och jag tyckte att jag såg broder Ruddle 
för några minuter sedan, här någonstans. Dessa bröder, det är våra 
systerkyrkor, och ni andra vi sätter verkligen värde på det. Jag ser broder 
Hooper tror jag, som står där utmed väggen, från församlingen i Utica. Vi 
sätter verkligen värde på alla och ert fina samarbete i detta. 
21 I går kväll undervisade vi om Inseglen, så som vi alltid tycker om att göra 
det, på samma sätt som vi gjorde det med församlingstidsåldrarna. När vi 
avslutade att undervisa om församlingstidsåldrarna, sista gången, när jag 
tecknade dem här på talarstolen, på tavlan, hur många kommer ihåg vad som 
skedde? Han kom rakt ner, gick direkt bort till väggen i ett Ljus och tecknade 
det Själv, direkt där på väggen inför oss alla. Herrens Ängel stod just här inför 
hundratals människor. 
22 Nu håller Han också på att göra någonting verkligt övernaturligt. Så vi 
förväntar oss stora saker. Vi vet inte… Vi tycker om att bara vänta på denna 
stora förväntan, inte veta vad som skall ske härnäst, ni vet, bara vänta. Så stor 
Gud är för oss. Så underbar, vi uppskattar Honom så. 
23 Jag skall läsa den första och andra versen, för att ge en sorts bakgrund. 
Sedan skall vi ta den tredje och fjärde versen för det Andra Inseglet. Den femte 
och sjätte versen är det Tredje Inseglet. Och den sjunde och åttonde är… två 
verser för varje hästryttare. Nu vill jag att ni skall lägga märke till hur dessa 
män… På den bleka hästen, kanske… Här kommer den, den ändrar sig bara 
hela tiden, när den fortsätter vidare ner. 
24 Och sedan är det detta sista stora Inseglet som skall öppnas, om Gud vill, 
nästa söndag kväll. När det hände, så var det bara en sak som skedde: "Tystnad 
i himlen omkring en halv timme." Gud hjälpe oss. 
25 Nu skall jag läsa den tredje versen:  

Och när det bröt det andra inseglet, hörde jag det andra väsendet säga, 
"Kom". 
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Då kom en annan häst fram… (fjärde versen) …en som var röd: och åt 
mannen, som satt på den, blev givet att taga friden bort ifrån jorden, så att 
människorna skulle slakta varandra. Och ett stort svärd blev honom givet. 
(Johannes Uppenbarelse 6:3-4) 

26 Det var något hemlighetsfullt, när väsendet säger till Johannes, "Bara kom 
och se". Han såg inte vad det var, han såg bara en symbol. Denna symbol, 
anledningen är ... Han sade, "Kom och se", men han såg en symbol, för att han 
skulle framställa det symboliskt för församlingen på ett sådant sätt att de skulle 
ge akt på det, tills det kom till den sista tidsåldern, då skulle Inseglet öppnas.  
27 Förstår alla detta nu? Ni förstår, Inseglen skulle öppnas. Är ni inte glada för 
att få leva i denna tid? (Församlingen säger: "Amen!" – utg.) Inte bara det 
vänner, men kom alltid ihåg förra söndagsmorgonen, när alltihop var baserat 
på: enkelhet. Enkelt, ödmjukt. Det händer på    ett sådant sätt att människorna 
kommer att fortsätta och inte en gång känna till att det händer. 
28 Och kom ihåg, vi ser efter Herrens tillkommelse när som helst. Och när vi ... 
Jag gjorde ett uttalande att Bortryckelsen kanske skulle bli på samma sätt. Det 
kommer att vara förbi,  över, och ingen kommer att veta någonting om det. Det 
kommer bara så. Vanligtvis... Gå bara tillbaka genom Bibeln och se hur det 
sker på det viset.  
29 Till och med något så stort som Herren Jesu ankomst. Ingen visste någonting 
om det. De tänkte, "Den fanatikern". Kyrkorna sade: "Bara en fanatiker. Han är 
verkligen rubbad." De sade: "Han är en vansinnig man, vi vet att du är galen." 
"Galen", är det samma som "rubbad". "Vi vet att du har en djävul, och den har 
gjort dig galen. Du försöker att lära oss, när du föddes oäkta där ute. Du föddes 
i otukt och försöker lära män som oss, templets präster och så vidare!" Det var 
verkligen en förolämpning för dem.  
30 När Johannes kom, hade han varit omtalad genom tidsåldrarna från Jesaja, 
till Malaki. Det är 712 år som profeterna hade sett att Han skulle komma. 
Allesammans tittade efter honom som skulle komma, och förväntade det när 
som helst. Men det sätt han kom på, han predikade och gjorde sin tjänst och 
gick in i Härligheten.  
31 Inte ens apostlarna visste det. För de frågade Honom. De sade: "Om nu 
Människosonen ska gå upp till Jerusalem, allt detta, för att bli offrad, varför 
säger då Skriften att Elias skall komma först?" 
32 Jesus sade: "Han har redan kommit, och ni visste det inte. Han gjorde precis 
vad Skriften sade att han skulle göra, och de gjorde med Honom precis såsom 
det var skrivet." De kunde inte förstå det, så Han sade: "Det var Johannes". 
Och sedan: "Åhhh!" Förstår ni, de vaknade upp för det. 
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359 Ni som ser dessa människor som står bredvid er. Och de står som vittnen 
inför Kristus: "Jag behöver Dig, Herre. Jag behöver Dig.  

Jag förtröstar på att jag är en av dessa som kommer att finna mitt namn ikväll 
under detta Insegel där borta, som var insatt där från världens begynnelse. 
Något rörde mitt hjärta och jag står upp, Herre. Är det jag? Kallar Du på mig? 
Jag vill att Du uppenbarar för mig mitt namn Där borta. Fyll mig och besegla 
mig in i Dig Själv genom den Helige Ande." Jag vill att ni som redan har blivit 
beseglade ska stå upp. Vänd er mot dem och lägg era händer på dem och bed 
för dem. (Broder Branham gör en paus. – utg.) Var nu fullständigt uppriktiga. 
(Hela församlingen börjar bedja. – utg.) 
360 Himmelske Fader, i Herren Jesu Namn, låt Den väldige, Helige Ande röra 
sig över denna åhörarskara som en mäktig vind och kalla på varje hjärta här, 
Herre. Och sänd ner dopet i den Helige Ande över dessa människor. Och det 
finns vatten som väntar. 
361 "Medan Petrus ännu talade dessa ord, föll den Helige Ande på dem som 
hörde Ordet, och de blevo uppfyllda av Den Helige Ande".  

(Församlingen fortsätter att bedja. – utg.) 
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352 Pröva oss Herre med Ditt Ord. Låt oss se in i Det. Och om vi ser att vi har 
felat… Om det finns några här Herre, som är döpta i titlar och inte känner till 
det verkligt sanna dopet. Må jag vara så trofast som Paulus… 
353 När han passerade kusten ovanför Efesus och fann lärjungar som ropade 
och skrek och hade en underbar tid. Han sade till dem: "Har ni mottagit Den 
Helige Ande efter det att ni kom till tro? "De visste inte att det fanns någon. 
Han sade: "Till vad blev ni döpta?" De hade blivit döpta av den underbare, 
helige profeten, men de var endast döpta till omvändelse. Då blev de döpta om 
igen i Jesus Kristi Namn. Paulus bjöd dem att döpas om igen. Herre, i Ljuset 
av Ditt Ord. 
354 Jag bjuder var och en som inte har blivit döpt i vår Herre Jesu Kristi Namn, 
att skynda till vattnet fort, medan du har en chans. 
355 Du som inte har blivit fylld med Den Helige Ande befaller jag i Herren Jesu 
Kristi Namn att falla ner på dina knän. Och stå inte upp, förrän Den Helige 
Ande har helgat dig allt igenom och fyllt dig med Sin kärlek och godhet, tills 
din själ är så tillfredsställd i Guds närvaro, att hela din önskan är att tjäna 
Honom, och vandra för Honom och verka med Honom återstoden av ditt liv. 
356 Låt det ske. Jag ber att Gud vill ge dig denna uppfyllelse i Jesu Kristi 
Namn. 

Jag älskar Honom, jag älskar Honom 

Därför att Han först har älskat mig 

Älskar du Honom verkligen? Räck då upp Dina händer. 

Och köpte min frälsning 

På Golgata träd. 
357 (Broder Branham nynnar sången. – utg.) Om det sitter någon här och 
känner sitt behov i kväll, känner att de är i behov av att bli döpta eller i behov 
av Den Helige Andes Dop. Du känner ditt behov, det har blivit uppenbarat för 
dig, och du vill bli ihågkommen i bön. Det är ingen av oss som kan ge dig Det. 
Vi kan döpa dig, men vi kan inte ge dig Den Helige Ande. Gud, allena, gör det. 
Men du kände ditt behov, och att Gud talar till ditt hjärta att du behöver Den 
och du vill att vi skall komma ihåg dig i bön. Vill du då stå upp, så att vi kan 
känna igen dig, veta vem du är? Gud välsigne dig. Ett behov? Herren välsigne 
dig. 
358 Jag gissar att det är kanske 150 som står här. Kanske något sådant, om jag 
kan se alla. Jag vet inte vilka som finns i rummen, och runt omkring utanför, 
som håller upp sina händer och så. Men ni har behov. Låt oss bedja. 
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33 Ändå till sist, efter allt som Han hade gjort, och tecken som Han hade visat 
dem; Han hade också kallat dem och sagt: "Vem av er kan döma mig ifråga om 
synd, otro? Om jag inte har gjort precis vad Skriften sade att att min tjänst 
skulle göra, när jag kom till jorden, så visa mig då vari jag har syndat. Jag skall 
visa er vad det var meningen att ni skulle ha varit, och låt oss se om ni tror 
eller ej. Han skulle ha kommit tillbaka och sagt: "Det var meningen att ni 
skulle ha trott på mig när jag kom."  

De gjorde det inte. Förstår ni? Så de visste bättre än att binda Honom vid det. 
Men Han sade, "Vem av er kan döma Mig ifråga om otro? Har jag inte gjort 
precis vad Jag skulle?" 
34 Till och med apostlarna som gick med, tvekade. Vi vet vad det står i 
Skriften. Slutligen, till sist sade de: "Nu tror vi. Vi tror att ingen människa 
behöver berätta för Dig, för Du vet allt". 
35 Jag skulle ha velat se Hans ansikte Han måste ha sett på dem och sagt: 
"Nåväl, tror ni NU?" Till slut gick det upp för er. Det var kanske inte bestämt 
att bli så, förrän vid den tiden. Gud utför allting precis riktigt, ni vet. Jag älskar 
Honom för det.  
36 Men nu tänker vi på vår tidsålder, för om jag börjar tala om detta, kommer vi 
inte in i dessa Insegel alls 
37 Kom nu ihåg att jag har fått många böneämnen för de sjuka och jag ber hela 
tiden för varje böneämne jag får, och för bönedukarna och detta. Om vi kan få 
dessa Insegel avslutade med det sista Inseglet söndag morgon, om det är 
Herrens vilja, så skulle vi vilja ha ett fint, gammaldags Helbrägdagörelsemöte 
här. Ni vet, när vi kan ta en oavkortad morgon med bön för de sjuka. Jag är 
ganska säker på att det kommer att bli ett ovanligt helbrägdagörelsemöte. Jag 
har bara en känsla av det. Inte främmande, men kanske lite ovanligt för några, 
ni förstår vad jag menar. 
38 Så stor Guds nåd är att Han uppenbarar Sina hemligheter för oss i dessa 
dagar. Vi tror alla att vi lever i de sista dagarna. Vi tror det. Och kom ihåg, att 
hemligheterna skulle uppenbaras i de sista dagarna. Och hur uppenbarar Han 
Sitt Ord, Sina hemligheter? Det står i Bibeln. Vill ni läsa var Han säger det? 
Låt oss slå upp det och se, hur Han uppenbarar Sina hemligheter. 
39 Jag vill att ni ska läsa Amos, Amos bok, och jag vill att ni läser det tredje 
kapitlet i Amos och den sjunde versen. Det stämmer, jag vill läsa den sjätte 
versen också. 

  Eller stöter man i basun i en stad, utan att folket förskräckes?  
  Eller drabbas en stad av något ont, utan att HERREN har  
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  skickat det? 

  Sannerligen, Herren, HERREN gör alls intet utan att hava 

  uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna." 

  (Amos 3:6-7) 

40 Det är oss förutsagt att i de sista dagarna skall det uppstå en profet.  
41 Vi vet att vi har haft all slags...  Nu inser jag, sedan jag har sett mig omkring 
här ikväll, att jag talar här, där det sitter sådana som har studerat, och jag skulle 
vilja att ni förstår mig. Och ni förstår att dessa ljudband går över hela världen - 
nästan precis hela världen. Jag vill att ni inte på något sätt tror att jag försöker 
föra in någon sorts kult av Elias mantel eller klädnad, och allt detta som vi har 
så mycket av. Men ni vet att allt detta bara är något som kommer före, för att 
förvirra folket inför det verkliga, som skall komma. 
42 Visste ni att vi hade falska ledare som uppstod - falska messias-er innan, 
Kristus kom? Sade inte den mäktige läraren Gamaliel på den tiden när frågan 
kom upp om dessa män, och så vidare, "Låt dem vara. Om det är av Gud, så 
kommer ni att befinnas strida mot Gud, men om det inte är av Gud…" Han 
sade: "Var det inte en man för inte så länge sedan som uppträdde och tog ut 
400 i vildmarken, och så vidare? Vi har dessa saker." Vad var det? Allt detta 
kom före Det Verkliga, när Det kom. 
43 Ni förstår hur Satan reser upp dessa. Ge akt på hur slug den här figuren är 
som vi talar om här, Satan, när vi avslöjar honom just här. Vi avkläder honom 
med Skriften och låter er se vem han är. Det var det som skulle ske.  
44 Och kom ihåg att han aldrig har försökt gå in och bli kommunist, det har 
aldrig Satan gjort. Han är antikrist. "Det är så likt", sade Jesus, "så att det 
skulle bedraga de utvalda..."  Och det är Dessa som är gömda i dessa  Insegel, 
vilkas namn är i Boken sedan världens grund blev lagd.  
45 Han är en slug figur. När Han ser att detta kommer fram, då slungar han ut 
allt han kan för att bringa oordning, innan det kommer dit. Visste ni att det 
kommer att uppstå falska kristus-ar, i den sista tiden? Det kommer att följa 
omedelbart efter detta stora Budskap, som denne broder kommer att tala, som 
verkligen skall komma, smord med Elias ande, omedelbart.  
46 De kommer att missförstå honom, några av dem kommer att tro att han är 
Messias, men han skall strängt säga, "Nej". För det måste komma fram på 
samma sätt som Johannes.   
47 På Johannes Döparens tid när han kom ut och predikade sade de till honom, 
''Är inte du Messias? Är inte du Han"? 
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345 Jag bryr mig inte om hur simpelt och enkelt Det ser ut. Det är Herrens Ord. 
Fly till Jesus Kristus så snabbt du kan, och stanna där, tills Gud fyller dig med 
Sin Helige Ande. För stunden kommer när du kommer att söka efter Den, men 
Den kommer inte att finnas där. Så var säker på att du gör det. Låt oss böja 
våra huvuden, ett ögonblick bara. 

 
346 Himmelske Fader, å, ibland står jag här, Herre, och skälver. Jag tänker på 
den fruktansvärda stunden som är i annalkande. Det finns inget sätt att stoppa 
det på. Det är förutsagt att det skall komma. Jag har tänkt på varför inte folket 
kommer och lyssnar, och varför de inte accepterar Det? Men naturligtvis vet 
jag att Du har sagt att de inte skulle göra det, så de gör det inte. 
347 Men det är några som har fått sina namn skrivna i Lammets Livs Bok. Och 
när dessa Insegel är öppna, ser de sina namn där, och Den Helige Ande talar 
till dem. De kommer. Man kan inte hålla dem borta. Ingen kan det. Ingen. De 
kommer ändå, därför att Du leder dem liksom Du gjorde med dessa små fåglar 
och får och boskap. Du är Gud! Någon instinkt som dessa djur har, gjorde att 
de visste, att de skulle bort därifrån. Om ett djurs instinkt kan varna dem så att 
de flyr från faran, vad skall då inte Den Helige Ande göra för en församling 
som gör anspråk på att vara fylld med Den? 
348 Gud var oss nådig. Förlåt oss alla, Herre, våra tillkortakommanden. Vi 
tänker inte stå här på denna talarstol och låta dessa människor stå runt 
väggarna, så att deras lemmar värker, och all de sedan bara går iväg och säger: 
"Ja, det låter väldigt bra." Herre, vi vill göra någonting åt det. Vi vill att Du 
rannsakar våra hjärtan, Om det är någonting fel där Herre, låt oss veta det. Låt 
oss inte komma till den stunden där borta, när det är för sent. Rannsaka mig, 
pröva mig Herre. 
349 Här står jag genom Guds nåd, och jag såg dessa Insegel brytas, där borta, 
jag kommer och berättar det för folket. Du förutsade att det skulle hända på 
detta sätt för flera veckor sedan. Och nu Fader, här är det rakt framför oss. 
350 Herre, pröva mig, rannsaka mig. Pröva mitt hjärta. Herre, vi vill att Du ser 
in i våra liv. Och om det är något därinne, som inte är rätt, så säg det bara till 
oss, Herre. Vi vill göra det rätt, just nu, just nu, medan det finns en "Källa fylld 
med Blod", medan det finns ett blekmedel som kan rena oss från synd och 
otro. Vi vill sänka våra själar i det, all vår otro. Gud hjälpe vår otro. Ta bort 
den från oss Herre. 
351 Vi vill ta emot bortryckande nåd. Vi vill vara istånd till det, när detta 
hemliga Tordön dånar ut där borta, och Församlingen blir upptagen, vi vill 
vara redo att mottaga det Herre. Låt det ske. 
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335 De bygger upp sina hus på höjden… De bygger staketet ända fram till 
huset. De bygger upp huset högt, och kanske ett där de har sin brunn. De 
gräver den för boskapen och så, och sätter upp staketen runt omkring. 
336 Och plötsligt började något att hända. De små fåglarna, ni vet, flyger in 
mellan dessa stenblock och bygger sina nästen och föder upp sina ungar och 
något började hända. 
337 Varje dag när det blev varmt kom hela boskapen och ställde sig i skuggan 
av dessa murar för att svalka sig. 
338 Och alla fåglarna bodde på dessa ställen, och plötsligt av någon okänd 
anledning var alla dessa fåglar… Kommer ni nu ihåg vad vi sade häromdagen 
om små fåglar? Av någon okänd anledning flög de iväg allihop. De flög ut och 
kom inte tillbaka till sina nästen. De flög ut på fälten, och de satt i träden, eller 
var de kunde eller direkt på marken. 
339 Boskapen kom inte till murarna. Fåren kom inte dit heller. De stannade kvar 
på fälten och och trängde ihop sig intill varandra. Det är ett bra sätt. De visste 
att någonting skulle ske.  
340 Då helt plötsligt, blev det en jordbävning, som skakade ner murarna och 
staketen och allting annat. 
341 Sedan började de små fåglarna komma tillbaka. De kom inte tillbaka förrän 
efter tre eller fyra  dagar, men då återvände de. Folk sade: "Jordbävningarna 
måste vara över nu, fåglarna återvänder." 
342 Varför? Tror ni inte att samme Gud som kunde få dessa fåglar och kreatur 
och får på Noas tid att gå in i arken fortfarande är Samme Gud, som kan göra 
att de flyger till tryggheten? Stämmer det? (Församlingen säger: "Amen" – 
utg.) 
343 Låt mig nu säga någonting, broder. Det är någonting som håller på att ske. 
Och dessa stora, gamla kyrkliga murar är i färd med att falla samman, och de 
går rakt tillbaka dit bort och är eniga. För de kommer att göra det, så säkert 
som att jag står här. Det finns "en bild till detta vilddjur", så säkert som att jag 
står här, och denna nation tog den, enligt Herrens Ord. Lyssna, när du känner 
den där lilla underliga känslan, så gå bort ifrån dessa murar. Gå bort. Du 
kommer att dö där inne. Gör inte det. Kom ut därifrån. Gå bort från allt detta. 
Fly till säkerheten så snabbt som möjligt. Bed Gud om nåd. 
344 Säg inte bara: "Ja men min mor var metodist, så jag antar att jag ska vara 
det jag också." "Min far var baptist, så det vill jag också vara." Gör inte det. Ta 
inte några chanser. 
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48 Han sade, ''Det är jag inte. Jag är inte värdig att lösa upp Hans sko. Men jag 
döper er i vatten,  Han skall döpa er med Den Helige Ande," Johannes var så 
säker på att Han var på jorden, så han sade, ''Han är ibland er någonstans nu" . 
49 Men han kände Honom inte förrän han fick se Ljuset komma ner på Honom. 
Då, när han såg det tecknet komma ner, utspritt likt en duva och lysa på 
Honom, sade han, "Där är Han. Det är Han". 

Men Johannes var den ende som såg det, vet ni. Johannes var den ande som 
hörde Rösten. Inte en av de andra som stod där hörde det. 
50  Men då när den verkligt sanna tjänaren står fram, så kommer alla 
efterlikningar av detta, för att förvirra människornas sinnen. Det är Satan som 
gör detta. Och dessa som inte kan skilja rätt ifrån fel, snubblar bara över det, 
men de Utvalda kommer inte att göra det. Bibeln säger att han inte kommer att 
kunna bedraga de Utvalda. Just innan Kristi tillkommelse säger Bibeln att det 
kommer att uppstå falska kristus-ar som gör anspråk på att vara Kristus och 
som säger: "Se, människorna säger att Han är i öknen." Tro det inte. "Se, Han 
är inne i huset." Tro det inte. 

 
51 ''Ty såsom solen skiner från öst till väst, så skall Människosonens 
tillkommelse vara'." Ja, Han skall uppenbaras det kommer att bli något 
universellt.   

Nu när de finner att någonting har skett så vill de naturligtvis… Kom ihåg att 
det kommer att ske omedelbart efter Församlingens Hemfärd, efter 
Bortryckelsen. 
52 Det kommer att vara falska efterlikningar hela tiden, och vi vill inte ha 
någon förbindelse med något sådant. Nej.  
53 Jag tror att när den personen kommer, (denne som, är förutsagd att han skall 
komma,) jag visar det bara genom Skriften, då måste denne man vara en 
profet. Helt säkert skall han det. Och Guds uppenbarelse, därför att Gud... 
Herrens Ord kommer till Hans profeter. Det är exakt rätt, och Gud kan inte 
förändras, ser ni. Om Han hade ett bättre system, så skulle Han ha använt det, 
men Han valde det bästa systemet från början.  
54 Precis som att Han kunde ha valt solen till att predika Evangelium. Han 
kunde ha valt månen. Han kunde ha valt vinden, men Han valde människan. 
Och Han utväljer aldrig grupper. Individer. 
55 Och det är heller aldrig två huvudprofeter på jorden samtidigt. Du förstår, 
alla människor är olika. Var och en har fått en särskild natur. Om Gud kan få 
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en person, det är allt Han behöver ha, precis i Sin hand, kan Han göra vad Han 
vill. Han behöver bara ha en. På Noa's tid, På Elia's tid på Moses tid... 
56  Ni känner till hur de gjorde, och hur de ville säga: "Du är inte den enda 
helige i mängden", och Datan och Kora.  
57 Gud sade: "Bara skilj dig ifrån dem så skall jag öppna jorden och uppsluka 
dem." Och så… 
58 Så började folket knorra. Han sade: "Jag skall bara ta bort alltihop. 
59 Då tog Mose Kristi plats och kastade sig själv i bräschen, och sade: "Gör det 
inte, Herre." Sedan Han hade bjudit Moses att göra detta, kom Han naturligtvis 
inte förbi Moses, för han handlade som Kristus den gången. Det var Kristus i 
Moses. Absolut. 
60 Vi är så glada idag att Gud uppenbarar Sig själv för oss. Jag tror att den stora 
dagen håller på att gry, bryta in. Ljusen har börjat blinka. Paradisets fåglar har 
börjat sjunga i de heligas hjärtan. De vet att det inte är långt kvar nu. 
Någonting håller på att ske. Det måste bara ske. Så om…: "Han ingenting 
gör…" 
61 Hela Skriften är inspirerad. Skriften måste absolut vara Sanningen. Det går 
inte att komma ifrån det. Det är där jag skiljer mig ifrån våra vänner, den 
katolska kyrkan. Jag tro att Den inte skrevs enbart av människor; jag tror att 
Den var påverkad av Den Helige Ande. Alla dessa små ting som har lagts till, 
som man har försökt lägga till Den, lade ni märke till att när det skulle lösas 
till slut så kastades alltihop ut. 
62 Och dessa verkliga, äkta Skriftställen passar in i varandra så att det inte finns 
någon motsägelse mellan dem någonstans. 

Visa mig någon sorts litteratur som kan skriva en vers ens, utan att motsäga sig 
själv, skriva en eller två verser. Och Bibeln motsäger inte Sig själv någonstans. 
Jag har hört de gamla kritikerna säga det, men jag har länge bett dem visa mig 
var det är. Det finns inte här. Det är bara för att det mänskliga sinnet är 
förvirrat. Gud är inte förvirrad. Han vet vad Han gör. Han vet… 
63 Se, om Gud skall döma världen genom en kyrka (som Katolska kyrkan 
säger), vilken kyrka är det då? Bara se på kyrkorna som vi har. Vi har nio 
hundra, någonting, olika sorters kyrkoorganisationer. En lär på det här sättet, 
och en på det där. Vilken förvirring. Sedan kan var och en bara göra vad den 
vill, man fortsätter ändå. Gud måste ha en standard, det är Hans Ord. 
64 Inte för att smutskasta katolikerna nu, för protestanterna är precis lika dåliga, 
men i samtal med en präst sade han: "Herr Branham, Gud är i Sin kyrka." 
65 Jag sade: "Gud är i Sitt Ord, och Han är Ordet." 
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varje nation. Och han dödade miljontals, sedan han hade hoppat av den vita 
hästen och tagit sin röda häst, och han tog sitt svärd och gick vidare. 
328 Men Gud sade: "Med samma Sak som han fördärvade, eller försökte göra 
det genom en falsk undervisning, samma Ord kommer att uppstå i kraft och 
komma fram från Jesu Kristi läppar, och Det skall slå honom och allt framför 
honom." Amen! 
329 Där är det Andra Inseglet. Älskar ni Honom? (Församlingen säger: 
"Amen!" – utg.) Det är 'SÅ SÄGER HERREN' (Församlingen jublar högljutt. 
– utg.) Prisad vare Gud! Om alla dessa andra uppenbarelser och visioner och 
allting träffade precis på pricken… Hur många vet det? Räck upp handen! 
Hundratal, allesammans här har sina händer uppe. Det är riktigt. Så skall detta 
bli. Kom ihåg att det är så. Å, vänner. Kom till källan som är fylld med Blod, 
ner från Immanuels sår, där syndare, som går ner i den strömmen, löses från 
sin syndaskuld. 
330 Kom och tro på Honom, om du aldrig har gjort det… Chansa inte. Gör inte 
det, gör inte det, om det är någonting i era liv, vänner. 
331 Vi är här. Någonting håller på att ske. (Broder Branham knackar fyra gånger 
i talarstolen – utg.) Jag vet inte varför. Jag vet inte när. Jag vet vad som skall 
ske, men jag vet inte när det händer. Men det måste bli så, därför att Han 
uppenbarar det just nu. Han gör ingenting, utan att Han först uppenbarar det. 
Amos 3:7. Han tillkännager det först. Och Han lovade att dessa saker skulle 
komma i den sista tiden. Och det skulle ske i den sjunde församlingstidsåldern, 
vid slutet av den, när budbäraren har anlänt, då skall det ske. Det skall 
uppenbaras, dessa brutna Insegel kommer att uppenbaras, och här är De. Detta 
är i Herrens Namn. Tro Det, vänner. Ja. Kom ut ifrån Babylon. 
332 Jag vill säga någonting innan jag avslutar, för klockan är 21:30 just nu. Det 
är tid nu. 
333 När Billy och jag gick av planet i Indien vid vår sista resa dit, tittade jag i 
en tidning de kom med, som var skriven på engelska. Där stod: 
"Jordbävningarna måste vara över, fåglarna kommer tillbaka." Sedan uppgav 
den detaljerna. Det var någonting konstigt som skedde. 
334 Indien har inte nätstängsel som vi har. De tar stenar och gör sina staket. Och 
de bygger en hel del av sina hus av sten. De bara lägger upp dem där. Och det 
är varmt där, överallt där i Indien, utom uppe bland bergen. Och överallt, i 
Calcutta och överallt, ligger folk på gatorna och bara svälter ihjäl och så 
vidare. 
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Och jag såg himmelen öppen… (Amen.) … och fick där se en vit häst; och 
mannen som satt på den heter »Trofast och sannfärdig», och han dömer och 
strider i rättfärdighet. 

Hans ögon voro såsom eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor… 
322 Å, broder. Han har blivit krönt av Sina heliga. 

… och hade ett namn där skrivet, som ingen känner utom han själv. 

 

 
323 Kom ihåg, vi kan inte, vi vet inte vad det är. Låt oss se. 

Och han var klädd i en klädnad doppad i blod; och hans  namn kallas (Är inte, 
men kallas) »Guds Ord». 

(engelsk översättning – övers. anm.) 
324 För Han och Ordet är det samma. Lägg märke till att det är inte "Namnen" 
på Honom. "Hans namn (singularis – övers. anm.) kallas Guds Ord." Det 
känner bara ett namn, inget annat namn. 

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

(Det är de heligas rättfärdighet.) 
325 Se nu. Vad sade Jesus? "Den som tar till svärd…" Det stämmer, en ryttare 
på en röd häst, här är vart han kommer. "Den som tar till svärd…" du kan ha 
dödat sextioåtta miljoner av dem genom dessa tidsåldrar, sedan dess, kanske 
mer, men Jesus sade: "Den som tar till svärd skall förgås genom det." Se nu. 

Och från hans mun utgick ett skarpt svärd… 
326 Hebreerbrevets 4:e kapitel säger. "Guds Ord är skarpare än ett tveeggat 
svärd, som tränger igenom ända till benmärgen." Och vad gör Ordet? Det 
urskiljer hjärtats tankar. 

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. 

Och på sin mantel, över sin länd, har han detta namn skrivet: »Konungarnas 
konung och herrarnas herre.» 
327 Eftersom bedragarna var emot Guds Ord, och därför att de inte ville 
instämma, så förenade Satan den politiska makten som han hade, och den 
andliga makten som han också hade, och gjorde en kyrka som trängde in i 
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"Nåväl", sade han "kyrkan är ofelbar". 
66 "Han säger inte det, men Han sade att Ordet är ofelbart", sade jag. 
67 Han fortsatte: "Vi brukade lära så om dopet, och så vidare." 

"När?" Frågade jag. 

Han svarade: "Under den första tiden." 

"Påstår du att det är den katolska kyrkan", sade jag. 

"Ja", svarade han. 
68 "Då är jag katolik", sade jag, en gammaldags katolik. Jag tror på det 
gammaldags sättet. Idag har ni rört ihop alltsammans. Det är knappast något i 
Skriften som ni lär, med kvinnan som medlare, och döda människor och alla 
dessa andra saker, inte äta kött, och jag vet inte allt. Ta fram det i Skriften åt 
mig". 

 
69 "Det behöver inte vara där", sade han. "Så länge kyrkan säger så, avgör det 
saken. Det spelar ingen roll vad det står i den där, det är kyrkan." 
70 Jag svarade: "Bibeln säger att var och en som lägger till ett ord eller tar bort 
ett, hans del skall borttagas från Livets Bok."  

Så det är Ordet, och jag tror Ordet. 
71 Om nu då Amos säger, och de andra Skriftställena i sammanhanget, om de…  
72 Och kom ihåg att vi bara berör det viktigaste av Detta. Tänk, när jag 
kommer in i rummet där, och smörjelsen kommer, om jag då kunde skriva ner, 
vad som försiggår, så skulle jag få vara här i tre månader för bara ett av 
Inseglen. Så jag bara berör de olika ställena och låter Det komma fram precis 
så att det inte kväver folket. Inte så mycket att det skadar dem, utan bara så att 
detta kan mogna, genom att man tror. Ni förstår vad jag menar. 
73 Ge nu akt på detta. Om "Gud inte gör någonting", som det står i Amos, "utan 
att Han först har uppenbarat det för Sina tjänare, profeterna". Och så ser vi vad 
Han gör. Det måste vara så att Han är i färd med att göra någonting, det som 
han uppenbarar nu. Jag tror att Gud håller på att göra sig i ordning för att gå 
fram på scenen, med domen. Han håller på att göra någonting. Och ännu en 
sak som verkligen vittnar om att vi är i de sista dagarna. Vi är vid slutet av 
tidsåldern, Laodicea Församlingstidsålder, för dessa ting skulle uppenbaras 
först i den sista tiden 
74 Tänk bara på det nu. Vi skall bara låta detta sjunka in, som vi tror att den 
Helige Ande vill låta oss veta. 



10 
 
75 Kom ihåg nu att ingenting kan uppenbaras, Gud kommer inte att göra något, 
förrän Han först har uppenbarat det för Sina tjänare, profeterna. Innan Han gör 
någonting, så uppenbarar Han det, och när Han uppenbarar det, så kan ni 
komma ihåg detta, någonting är på väg. Det håller på att bli uppenbarat. 
76 Och dessa saker som vi talar om skulle bli uppenbarade i den sista tiden, 
precis innan den sista basunen, vid slutet av den sista församlingstidsålderns 
Budskap. Det stämmer. Om ni vill läsa det, så kan ni slå upp… Jag hänvisade 
er till det igår kväll, tre gånger. Johannes Uppenbarelse 10:1-7, "Och i de 
dagar, när den Sjunde Ängelns Budskap ljuder, är Guds hemligheter 
uppenbarade och avslutade". Det är endast en sak kvar. När denna 
Sjuförseglade Bok är öppnad, då hela Guds hemlighet…  
77 Vi har grundligt undersökt det genom åren, och enligt Skriften, så fanns det 
inget sätt att förstå Det förrän i dessa dagar, därför att Det har varit dolt. Vi har 
sett symbolerna, vad det blev symboliserat av, men Det kunde inte fullständigt 
uppenbaras förrän i de sista dagarna. Så vi måste vara där nu, vid ändens tid. 
78 Kom nu ihåg, och glöm inte att Han inte gör någonting, förrän han har 
uppenbarat det. Glöm inte heller att han gör det på ett så enkelt sätt, att de visa 
och förståndiga går miste om det. Om ni nu vill skriva upp det, så är det 
Matteus Evangelium 11:25-26. Kom ihåg att "Han gör ingenting utan att han 
först uppenbarar det". Och Han uppenbarar det på ett sådant sätt att de smarta, 
utbildade människorna missar det. Lägg på minnet att det var visdom som 
världen önskade istället för Ordet, när den första synden gjorde vad den gjorde. 
Glöm nu inte det. Å, så tacksamma vi skulle vara att tänka på det… 
79 Se nu bara på det som händer. Se på det som Han har talat om för oss. Se på 
detta, här i detta Tabernakel, ni som har växt upp med detta. Jag skall nu be att 
ljudbanden… nå, fortsätt att ta upp det. Men se, jag håller precis på att säga 
detta till Tabernaklets folk, ni som har varit här: Jag utmanar var och en av er i 
Herren Jesu Namn att sätta fingret på någon av de hundratals saker som har 
förutsagts innan de skedde, och säga att det inte slog in. Säg mig en gång, vad 
än det var, att Han någonsin talade här på plattformen, något som inte var 
precis exakt fullkomligt på det sättet. Hur då? Skulle ett mänskligt sinne kunna 
vara på det viset? – Helt säkert inte. 
80 När Han uppenbarade sig där nere vid floden, för trettiotre år sedan, nu i 
juni, i form av ett Ljus! Ni äldre kommer ihåg att jag har berättat om Rösten 
och Ljuset, alltsedan jag var liten pojke. Och folk trodde att man var en aning 
rubbad i huvudet, jag skulle antagligen ha trott samma sak, om någon hade 
sagt det. Men nu behöver ni inte undra över Det. Och församlingen har inte 
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Ty Gud har ingivit dem i hjärtat att de skola utföra vad han har i sinnet, och 
att de alla skola handla i ett och samma sinne, och att de skola giva sitt välde 
åt vilddjuret, till dess Guds utsagor hava fullbordats. 

Och kvinnan som du har sett är den stora staden, som har konungsligt välde 
över jordens konungar.» 
315 Säg mig, Ryssland regerar inte över allt. Vi regerar inte över allt. Det finns 
bara en kung som regerar över alla… liksom Nebukadnessars makt, som gick 
ut till alla dessa tår. Det är Rom. Rom gör det inte som nation, de gör det som 
kyrka. Varje nation under himmelen är under Rom. 
316 Inte att undra på att de sade: "Vem kan strida mot honom?" Om han säger: 
"Fred", så avgör det saken. Varje katolik säger: "Det betyder 'Slåss inte'" så då 
slåss de inte. Det är bara så. Vem är mäktig nog att göra det han gör? Ingen, 
Det stämmer. Så de förundrar sig över de mirakel han kan göra.  

Han kan stoppa krig. (Broder Branham knäpper med fingrarna. – utg.) Det 
enda han behöver göra är att säga: "Sluta." Det är allt. Men tror ni att han  
kommer att göra det? Säkert inte.  
317 Lägg märke till att det verkligen visar: "De skall döda och dräpa varandra." 
Hans båge hade inga pilar till att börja med, men hans "stora svärd" gjorde det. 
Han utförde sitt dräpande senare, och bytte från en vit häst till en röd häst, 
precis samma djävul med sitt svärd. 
318 Vad sade Jesus? Jesus sade: "Den som tar till svärd, skall förgås genom 
det." Slå inte tillbaka. Jesus sade så den kvällen när Petrus tog sitt svärd. Gör 
bara som Han gjorde, bara gå vidare. 
319 Kom nu ihåg att han har ett svärd. Han går vidare med ett svärd i sin hand, 
rider på en röd häst, vadar genom deras blod som säger emot honom. 
320 Förstår ni det nu? (Församlingen säger: "Amen." – utg.) Hur många förstår 
vad detta insegel är nu? Bra! Vad sade Jesus? "Den som tar till svärd kommet 
att förgås genom svärd." Är det rätt? Det stämmer. Denna ryttare och alla 
undersåtar i hans rike som har dräpt genom tidsåldrarna, som har utgjutit de 
heliga martyrernas blod, kommer att bli slagna av Jesu Kristi svärd, skall 
förgås genom svärd." De tog dogmernas och antikrists svärd, och högg ner de 
verkligt sanna tillbedjarna genom tidsåldrarna, miljoner. Och när Kristus 
kommer med Svärdet, för det är Hans Ord, som utgår från Hans mun, skall 
Han slå varje fiende som är framför Honom! Tror ni det? "Döda fienden."  
321 Låt oss gå över ett ögonblick till Uppenbarelseboken. Vi skall se nu om det 
är jag som säger det, eller om det är Ordet. 

      (Johannes Uppenbarelse 19:11-16.) 
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309 Hur många vet att det finns nio andliga gåvor, och en av dem är vishet? 
(Församlingen säger: "Amen" - utg.)  

     De sju huvudena äro sju berg, som kvinnan tronar på. 
310 Du måste vara helt blind och dövstum om du inte får tag i detta. 

     De äro ock sju konungar; 

fem av dem hava fallit, en är, och den återstående har ännu icke kommit, och 
när han kommer, skall han bliva kvar en liten tid. 
311 Ni kommer ihåg vad han gjorde. Han brände staden och gav de kristna 
skulden. Han satte fast sin mor vid skaklarna på en häst och körde henne 
genom gatorna, och spelade fiol, medan Rom brann. 

    Och vilddjuret som har varit, och icke mer är, det är självt den  
    åttonde… 
312 Det hedniska Rom fördes in i det påvliga Rom. När den inkarnerade 
antikrist – anden blev inkarnerad och krönt, blev han en krönt kung i Rom, 
både för stat och kyrka tillsammans. Å, broder. Det är helt fullt av det.  

      och dock en av de sju, och det går i fördärvet. 

Och de tio horn som du har sett, de äro tio konungar, som ännu icke hava 
kommit till konungavälde, men som för en kort tid, tillika med vilddjuret, få 
makt såsom konungar. 
313 Det är diktatorer, naturligtvis, förstår ni. "Dessa hava ett och samma sinne." 
Se här. Det talas inte om kommunismen. 

    Dessa hava ett och samma sinne, och de giva sin makt och myn 
    dighet åt vilddjuret. 

De skola giva sig i strid med Lammet; men Lammet jämte de kallade och 
utvalda och trogna som följa det, skall övervinna dem, ty Lammet är herrarnas 
herre och konungarnas konung.» 

Och han sade ytterligare till mig: »Vattnen som du har sett, där varest skökan 
tronar, äro folk och människoskaror och folkslag och tungomål. 

Och de tio horn, som du har sett, och vilddjuret, de skola hata skökan (när 
förbundet är brutet som vi talade om förra kvällen) och göra henne utblottad 
och naken, och skola äta hennes kött och bränna upp henne i eld. 
314 Känner ni inte till att Bibeln säger att skeppare och andra sade: "Ack, ack, 
den stora staden. Hur den har mött sin straffdom i ett ögonblick." Förstår ni? 
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undrat sedan 1933, där nere vid floden den dagen då jag döpte hundratals 
människor. 
81 Jag kommer ihåg att pojken Marra sade till mig: "Ska du doppa dessa 
människor, Billy? Lilla Jim Marra där nere, jag tror att han är död nu. Jag tror 
att han blev dödad där, det var någon kvinna som sköt honom. Men han 
frågade mig: "Skall du gå ner och doppa dessa människor?"  
82 Jag sa: "Nej. Jag skall döpa dem i vår Herre Jesu Namn". 
83 Det var en kvinna som var med där i gruppen. Hon sade till en annan kvinna, 
hon sade… någonting om det. Hon sade: "Ja, jag har ingenting emot att bli 
doppad, det går bra. Jag bryr mig inte om vilket…" 
84 Jag svarade: "Gå tillbaka och omvänd dig. Du är inte redo att bli döpt i Jesu 
Kristi Namn". 
85 Detta är ingenting att leka med. Det är Kristi Evangelium, uppenbarat 
genom en fullmakt, Ordet. Om du säger: "Nonsens!" och "Löjligheter," du 
kunde ha placerat det någon annanstans, men kom ihåg, det är livet i Ordet att 
det skulle ske, precis exakt vad det skulle bli, och här är det. 
86 Sedan, när de stod därnere vid floden den dagen, kom Herrens Ängel som 
jag har berättat för er om, som liknande en stjärna eller någonting i den stilen, 
på avstånd, så kom Den nära, och jag talade om för er hur smaragd-Ljuset såg 
ut. Och där kom Den rakt ner vid floden, där jag döpte. 
87 Då sade affärsmännen här nere i staden: "Vad betyder detta?"  
88 Jag sade: "Det var inte för mig, det var för er." Jag tror. Det var för er skull, 
som Gud gjorde detta, för att låta er veta att jag säger er Sanningen". Genom 
att jag var ett barn, en pojke, omkring 21 år gammal, så skulle de inte ha trott 
det, förstår ni, därför att det var allt för mycket för ett barn. Och så tänkte 
jag… 
89 Broder Robertsson här, en av våra förtroendemän som jag såg här för några 
minuter sedan. Han berättade för mig häromdagen att han var i Houston, när 
fotografiet togs, som ni ser. När det gäller den debatten, började jag säga 
någonting om det härom kvällen. Broder Roy var den ende… plus en man till, 
var den ende personen i gruppen som hade en bandspelare. Det var en av dessa 
gammaldags sladdbandspelare. Jag ser broder Robertsson nu och hans fru. Och 
fru Robertsson var sjuk. 
90 Broder Roy var en veteran och han blev skjuten i benen, och de lade ut 
honom i tro att han var död. Han var officer i armén. Och en tysk åttio-åtta 
träffade den stridsvagn som han var med, och träffade mannen och slog honom 
i bitar, och de lade ut honom och trodde att han var död, en lång stund. De sade 
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att han aldrig mer skulle kunna gå, eftersom båda benen var skadade, nerverna 
i dem och sådant. Tänk, han kan nästan gå om mig! 
91 Men vad var det? Det var någonting som han såg, så han reste till Houston. 
Han berättade för mig om sin fru… Han hade fått en bandspelare och han 
skulle försöka få in det på ett ljudband. När mötet är över här, ska han spela 
upp det för er alla, hoppas jag. Och på det gamla ljudbandet där, har han fått 
mina möten i Houston bevarade. Och han sade att han fick in sin fru där på 
bandet, och han märkte inte det förrän här om dagen. 
92 Å, hon var så bedrövad, hon var sjuk och hon ville få komma in i bönekön. 
De kände inte mig alls, och jag hade aldrig sett dem i hela mitt liv. Så hon satt 
vid ett fönster den dagen, och tittade ut, och hon var ledsen, upprörd, och 
önskade att hon kunde få ett bönekort för att komma in i kön.  
93 Den kvällen skedde det, att hon kom in i kön, eller kvällen efter, eller 
någonting sådant, jag tror det var samma kväll. Hon kom in i kön, och när hon 
kom upp på plattformen talade Den Helige Ande till henne och sade: "Du är 
inte här ifrån. Du är från en stad som heter New Albany. Du satt vid ett fönster 
idag och såg ut, och oroade dig över hur du skulle få ett bönekort". Det är där 
på ljudband för flera år sedan. 
94 Då i början på mötet, när Den Helige Ande var där… Det var i början av 
mötena, och vi hade bara omkring 3 000 människor där, sedan blev det 8 000 
och ytterligare senare, omkring 30 000. Medan jag talade vid ett av de första 
mötena sade jag: "Jag vet inte varför jag säger detta", (detta är på ljudband nu) 
"men detta kommer att bli en av de största händelserna i min tid. Någonting 
kommer att ske under dessa möten som är större än det som någon har sett 
hitintills". 
95 Det var omkring klockan åtta eller nio. Tio kvällar därefter kom Herrens 
Ängel och uppenbarade sig inför 30 000 människor, och bilden blev tagen. Där 
är Den just nu. Upphovsrätten till den finns i Washington, D.C. som det enda 
övernaturliga som någonsin fotograferats i världen. 
96 Sedan talade jag någon gång medan urskiljningens gåva var verksam och 
sade: "En person är beskuggad till döds. Det är en mörk huva, av skugga. Hon 
håller på att dö. 
97 Uppe här vid Östra Pines… eller Södra Pines tror jag det är, just när jag var 
där på det sista mötet, satt en liten dam där och Någonting sade till henne: 
"Tag bilden riktigt snabbt", när jag talade till en dam. Och där var den! Jag tror 
att den sitter på anslagstavlan, den har varit där ett tag. Där är den mörka 
huvan som hänger precis över damen. 
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Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla 
stenar och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser 
och av hennes otukts orenlighet. 
302 Denna antikrist – ande, "otukt". Ser ni, "undervisning", det är att begå 
äktenskapsbrott mot Gud. Förstå ni? Hon skulle vara en Brud, men begår 
äktenskapsbrott, precis som Eva gjorde, precis som kyrkan gör där. 

Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: »Det stora 
Babylon. 
303 Var och en vet att Babylon är Rom.  

Hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden.» 
304 Lyssna till den 6:e versen. 

Och jag såg kvinnan vara drucken av de heligas blod och av Jesu vittnens 
blod. Och jag förundrade mig storligen, när jag såg henne. 
305 Hon var väldigt vacker, med kors och allting på sig. "Hur i all världen 
kunde hon bli skyldig till att dricka de heligas blod?" Det förbryllade honom. 
Nu skall Han berätta det för honom. 

Och ängeln sade till mig: »Varför förundrar du dig? Jag skall säga dig 
hemligheten om kvinnan, och om vilddjuret som bär henne… 
306 Detta är inte under något av Inseglen. Det är någonting annat. Och han 
sade…  

De sju huvudena och de tio hornen. 

Vilddjuret som du har sett, det har varit, och är icke mer; men det skall stiga 
upp ur avgrunden,… (har ingen grundval, påven) … och det går sedan i 
fördärvet. Och de av jordens inbyggare, vilkas namn icke från världens 
begynnelse äro skrivna i [Lammets] Livets bok, (där är de Utvalda) skola 
förundra sig… 
307 När skrevs ditt namn in i Livets Bok? Under väckelsen som du var med på? 
Nej. "Från världens grundläggelse…"  

När de få se vilddjuret som har varit, och icke mer är, men   
   dock skall komma. — 
308 Ni förstår vilddjuret. Ett kommer att dö. Ett nytt tar dess plats. Det var, Det 
var inte, det var, det var inte, det var; det var inte. Och hon kommer att gå rakt 
till fördärvet på det sättet. Förstår ni? Det stämmer. 

    Här gäller det att äga ett förstånd med vishet.  
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  (Johannes Uppenbarelse 17:1-18) 

  Och en av de sju änglarna med de sju skålarna… 
294 Ni ser att det finns Sju Skålar. Ni vet dessa sju tal som vi går igenom, 
inträffar allesammans vid samma tid, de följer plågorna, de följer 
församlingstidsåldrarna, på samma sätt, för alltihop är förseglat i denna Bok. 
Allting händer i tur och ordning och det ena går in i det andra, och nästa och 
nästa… Två andar är i verksamhet, Gud och djävulen. 

…med de sju skålarna kom och talade med mig och sade: »Kom hit, så skall 
jag visa dig, huru den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora 
vatten. 
295 Se nu här, detta "vatten".  
296 "Sköka". Vad är det? Det är en kvinna. Det kan inte vara en man. Och vad 
är kvinnan symbol för i Bibeln? Församlingen. Varför? Kristi Brud och så 
vidare, ni ser, det är kvinnan, församlingen. 
297 Vatten, vad betyder nu det? Se här. Läs den 15:e versen här: 

Och han sade ytterligare till mig: »Vattnen som du har sett, där varest skökan 
tronar, äro folk och människoskaror och folkslag och tungomål. 
298 Denna kyrka regerade över hela världen. Hon satt vid många vatten. 

hon som jordens konungar hava bedrivit otukt med, (Andlig otukt, genom att 
ta hennes lära, nikolaiternas lära) och av vilkens otukts vin jordens inbyggare 
hava druckit sig druckna.» 
299 Tala om en hop som var druckna av detta. 

Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna. 
300 Och vet ni vad. Katolikernas egna skrifter erkänner att detta är deras kyrka. 
Hur många vet det? Just i deras egna skrifter. Jag har sett "Fakta om vår tro", 
som den heter. Det är en präst som äger den. 

Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna som satt 
på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn; och det hade sju 
huvuden och tio horn. 
301 Se nu bara på denna symbol, dessa "sju huvuden". Ni ser här, där det står: 
"Och huvudena som du såg är sju berg, som kvinnan tronar på." Rom ligger på 
sju berg. Det är inget misstag här. "Sju huvuden" och "tio horn." Det är de tio 
kungarikena och så vidare. 
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98 Hon tog ett till fotografi så snart Den Helige Ande sade till om det. Och då 
var det borta. "Du skall bli helbrägdad, Herren helade dig. Cancern är borta". 
Där ser ni. 
99 Det visar bara att Gud känner till vilken tid på dagen det är. Vi vet inte det. 
Vi måste bara lyda Honom. 
100 Vi kan hålla på att tala, men låt oss gå ner hit bara en stund, och vända 
tillbaka till det förra Inseglet, så att vi kan sammansmälta detta in i det. Bara 
för att gå tillbaka några minuter till det andra ... Första Inseglet. 
101 Vi lägger märke till när det Första Inseglet bryts, att Satan hade en 
superreligiös man. Lade ni märke till denne vita hästens ryttare? Man har tänkt 
att det var den tidiga kyrkan som gick fram. Men, tänk, man har tänkt så 
genom åren, men det kan inte vara så. Se bara på resten av dem, när vi får dem 
alla samlade tillsammans, och får se vad det är. Jag känner ännu inte till vad 
resten av dem kommer att vara, men jag vet att det kommer fullkomligt in här, 
därför att det är Sanningen. Det är Sanningen. Det var Roms prästväldekyrka. 
Exakt. 
102 Dessa människor som tror att judarna är antikrist är sannerligen en miljon 
mil ur kursen. Tro aldrig att judarna är antikrist. Deras ögon blev förblindade 
med avsikt, för att vi skulle få en väg att komma in på, ge oss en 
omvändelsestid. 
103 Men antikrist är en hedning. Helt säkert är han det, en som efterliknar 
sanningen. Anti - emot. 

Denne store superman, å, vilken stor man han blir och slutligen sätter har sig 
på tronen. Och efter tronen blir han krönt. Och efter det tillbads han istället för 
Gud. 
104 Se nu, innan detta kom. Jag vill fråga er någonting: Vem var det? Vad var 
Detta i Paulus i Andra Tessalonikerbrevet 2:3, som sade att den mannen skulle 
komma? Varför såg han ner genom tidsåldrarna, och såg det? Han var Guds 
profet! Helt säkert. 
105 Han sade: "Anden säger uttryckligen att i dessa kommande tider skolan de 
avvika från tron och hålla sig till  förförande…"  (ni vet val förföra är) en 
förförande ande i församlingen? Det är prästerskap, förförande 
prästerskapsande, onda andars verk, skenhelighet i kyrkan. 
106 "Besinningslösa, högmodiga", visdom ser ni, smarta, intelligenta, "Vi är 
kristna, vi skall gå till kyrkan." "Har ett sken av gudsfruktan, men förnekar 
uppenbarelserna, kraften och Andens gärningar. Vänd dig bort från sådana." 
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Lägg märke till att han sade: "För detta är de som går från hus till hus och 
fångar svaga kvinnor…" (Det betyder inte kvinnor fyllda med Den Helige 
Ande.) "Svaga kvinnor, som drivas av allehanda begärelser." 

 
107 Allehanda begärelser! De vill bara komma med i allt de kan, alla slags 
sällskap och leva som de vill, men fortfarande säga: "Vi går till kyrkan. Vi är 
lika bra som någon annan." Dansar, går på partyn, klipper håret, målar sig, klär 
sig som de vill. "Vi är Pingstvänner, vi är lika bra som någon annan." Å, vad 
dina egna gärningar identifierar dig! 
108 Lägg märke till att han sade: "Människor som är fördärvade i sitt sinne 
beträffande Sanningen." Vad är SANNINGEN? Ordet, som är Kristus. 
"…beträffande Sanningen." 
109 "Å, du kör iväg kvinnorna, du är en kvinnohatare, du är det och det". 
110 Nej. Det stämmer inte! Det är lögn. Jag hatar inte kvinnor. Nej. De är mina 
systrar, om de är systrar. Men det jag… 
111 Kärleken är tillrättavisande. Om den inte är tillrättavisande, är det inte 
kärlek. Om det är kärlek, är det PHILEO - kärlek (mänsklig kärlek) och inte 
AGAPE (Gudomlig kärlek), det säger jag er. De kanske har lite PHILEO – 
kärlek till någon liten dam som ser trevlig ut, men Agape kärlek är en annan 
sak. Det är en kärlek som reder ut sakerna, och möter Gud där borta 
någonstans, där vi skall leva för evigt. Jag menade det inte så som det kanske 
lät, men jag hoppas ni förstår. 
112 Kom ihåg att Han sade: "Så som Jannes och Jambres stod emot Moses, 
kommer även de att göra. Men deras galenskap skall snart bli uppenbar".  
113 Varför? När Moses fick befallning att göra någonting som såg radikalt ut, 
gick han dit ner så uppriktig han kunde, och Gud sade åt honom att ta staven 
och kasta ner den, så skulle den bli en orm. Han gjorde det, för att visa honom 
vad som skulle ske. Han stod där inför Farao, precis som Gud hade bjudit 
honom, och kastade ner sin stav och den förvandlades till en orm. 
114 Utan tvivel sade Farao: "Ett billigt magiskt trick!" Så gick han och hämtade 
sina Jannes och Jambres som sade: "Vi kan också göra detta!" Så slängde de 
ner sina stavar och de blev ormar. Vad kunde Moses göra nu?  
115 Vad var detta? Det var för att visa honom att djävulen har en efterliknare av 
allt äkta från Gud. De efterliknar, för att stöta bort människor från spåret. 
116 Vad gjorde Moses? Sade han: "Jag antar att jag gjorde ett misstag, det är 
bäst att jag går tillbaka?" Han bara stod där stilla, för han hade utfört sitt 
uppdrag till punkt och pricka. 
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287 Broder Lee Vayle och ni, lärare här som undervisar om den nicenska 
tidsåldern och den tidiga församlingen, jag vet inte om ni har läst detta eller ej. 
Om ni vill läsa om det, så kan ni se i Smuckers' 'Glorius Reformation'. 
288 Ni kommer att finna att när Augustinus från Hippo blev präst i den 
romerska kyrkan, så hade han ett tillfälle då Den Helige Ande, försökte komma 
över honom, men han förkastade Den. Hur många vet det, som lärare? Han 
förkastade Den Helige Ande. Det är exakt en förebild på den protestantiska 
församlingen idag, som har förkastat Den Helige Ande. Han begav sig tillbaka 
till Hippo, och han var just den som undertecknade det papper där det stod om 
"uppenbarelsen från Gud att det var riktigt, och Gud till behag, att döda varje 
person som inte trodde som den romersk katolska kyrkan". 
289 Lyssna nu när jag citerar från Martyrologin: "Från St. Augustinus från 
Hippo tid till 1586 dödade den romersk katolska kyrkan, enligt den romerska 
martyrologin, sextioåtta miljoner protestanter." Var hans svärd rött? Red han 
på en röd häst? Vad var det? Samma makt. Samma ryttare. Där är Inseglet. De 
erkänner, "sextioåtta miljoner" i martyrologin, förutom alla dem som dödades 
som inte är med där. Gud vare nådig. Under den Mörka Tidsåldern blev 
miljoner föda åt lejon och slaktades på alla sätt, på grund av att de inte böjde 
sig under den katolska dogmen. Ni känner till det. 
290 Hur mycket tid har vi? (Församlingen svarar: "Mycket tid. Hela natten." – 
utg.) Bra. Låt mig läsa någonting. Låt oss slå upp nu, låt mig visa er något. Låt 
oss måla upp detta, bara ett ögonblick.  

Jag kom bara att tänka på detta, och vi skall läsa det. Låt oss slå upp det 17:e 
kapitlet i Uppenbarelseboken. Vi har fortfarande 15 minuter. Lyssna nu mycket 
noga när vi läser. Ni som har era Biblar med, kan ta fram det, jag skall vänta en 
stund så att ni kan hitta det. 
291 Hade du hört det, Lee? Det är ifrån Smuckers'  'Glorius Reformation', det är 
taget direkt från Roms martyrologi i Vatikanen. 
292 Det var ända fram till förföljelsen av St. Patriks  folk. Sedan kallar de St. 
Patrik för sitt helgon. St. Patrik var lika mycket katolik som jag är, och ni vet 
hur mycket det är. Han avskydde kyrkans doktrin. Han vägrade att gå till 
påven. Ja. St. Patrik hade också… Har ni någonsin varit på Nord-Irland, där 
han hade sina skolor? Ni vet att hans namn inte var Patrik. Hur många vet det? 
Han namn var Sucatus. Det stämmer. Han förlorade sin lilla syster. Ni kommer 
ihåg när de… 
293 Lägg nu märke till Uppenbarelsebokens 17:e kapitel. Må nu var och en 
försöka att öppna sitt hjärta. Låt Den Helige Ande lära er nu.  
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279 Det är så mycket att säga, så man kan knappast komma dit man vill. Hör på. 
Jag vill inte hålla er mer än en liten stund till, om jag måste fortsätta med det i 
morgon kväll. 
280 Se, när Satan… Alla inser att Satan kontrollerar hela världens politiska 
makt. (Församlingen säger: "Amen." – utg.) Han sade det. I Matteus kapitel 4, 
8:e vers, hittar ni det. Alla riken tillhör honom. Det är orsaken till att de slåss, 
krigar, dräper. Kom ihåg det. 
281 Är inte detta underligt? De fick detta svärd för att dräpa varandra. Å, tänk. 
Lägg nu märke till detta. 
282 När han gjorde det hade han ännu inte fått den kyrkliga makten. Men han 
började med en ond ande med en falsk lära. Och den undervisningen blev en 
lära. Denna lära blev inkarnerad i en falsk profet. 
283 Då gick han precis till rätta platsen. Han gick inte till Israel. Han gick till 
Rom, Nicea, Rom. 
284 Konciliet hölls och de valde en huvudbiskop. Då de gjorde detta, förenade 
de kyrka och stat med varandra. Då släppte han sin båge. Han gick av sin vita 
häst. Han steg upp på sin röda häst, för han kan nu döda var och en som inte 
håller med honom. Där har ni Inseglet. Det är samme karl. Se hur han rider 
vidare rakt in i evigheten med detta. Han förenar både sina makter. 

 
285 Det är samma sak de försöker göra just nu. Samma sak. Och det är något 
underlig som ni kanske inte förstår. Men idag hörde jag från en baptistgrupp 
från Louisville, ni hörde det på radion. En talare ställde sig upp och… Hur 
många hörde det? Förstår ni? Här har ni det. De vill och de bad i kyrkan nu att 
vi inte precis måste… gå med i Katolska Kyrkan, men vi måste ha någon sorts 
gemenskap med dem. Samtidigt som detta pågår i Louisville, håller Gud på att 
öppna Inseglen här för Sitt folk, för att visa detta. "Gör det inte." Ser ni hur de 
båda arbetar samtidigt? Kom ihåg att kråkan och duvan satt på samma 
hönspinne i arken. Där har ni det. Var så säker, bara kom ihåg det. 
286 Vi finner att han förenar sin makt, när han blir både stat och kyrka, det 
kyrkliga. Vad skall ni då göra? Han formar sin egen religion. Och nu kan han 
göra vad han vill. Då har han rätt att döda var och en som inte är enig med 
honom. Det är exakt vad han gjorde också. Och han gjorde det precis. Han 
dödade den Levande Gudens sanna heliga, som höll Ordet och inte ville 
instämma med honom i hans dogmer. 
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117 Så med ens åt Moses orm upp den andra. Har ni någonsin tänkt på vad som 
blev av den andra ormen? Vart tog den vägen? Moses tog upp staven, och gick 
iväg med den. Han gjorde under med den. Den ormen var på insidan av den 
andra staven. Det är underbart, eller hur? Ja! 
118 Antikrist kommer fram i ljuset undan för undan. Jag vill att ni skall lägga 
märke till det. När ni nu hör… 
119 Till mina katolska vänner säger jag: "Sitt bara stilla ett ögonblick, så skall vi 
se efter var protestanterna, var vi alla befinner oss. 
120 Lägg märke till att den första kyrkan – när den Katolska kyrkan säger att de 
var den första, ursprungliga kyrkan, så har de alldeles rätt, de var det. De 
började vid Pingsten. Det var där den Katolska kyrkan började. Jag trodde – 
knappast detta, förrän jag läste historien, och jag fann att det var rätt. De 
började vid Pingsten. Men de började driva iväg, och ni ser var de har hamnat. 
121 Om pingstvännerna driver iväg med samma hastighet som de gör nu, så 
behöver de inte hålla på i 2 000 år. Om 100 år från och med nu, kommer de att 
vara längre bort än vad Katolska Kyrkan är nu. Det stämmer 
122 Men lägg märke till denne ryttare på den vita hästen. Vi måste få en 
bakgrund, innan vi kommer fram till detta Insegel. Lägg märke till denne 
ryttare på den vita hästen. När han kom fram, tjänstegjorde han i tre stadier. 
Djävulen, som jag bevisade för er här om kvällen, är i en treenighet, liksom 
Gud. Men det är samma djävul hela tiden i de tre stadierna. Lägg märke till 
hans stadier. I det första stadiet, när han kom in… 
123 Den Helige Ande föll, och folk hade allt gemensamt. Guds Ande var över 
dem, och apostlarna gick från hus till hus och bröt brödet med folket, och stora 
tecken och under blev utförda. 
124 Och då, direkt, började Satan ordna så att det uppstod ett knorrande.  
125 Sedan efter ett tag, gick dessa slavar, och landets fattiga, som hade mottagit 
Den Helige Ande, ut till olika platser och vittnade. De vittnade för sina herrar. 
126 Efter hand började olika människor, som t.ex. kaptener i hären, att komma. 
De förnämare människorna började se tapperheten, och de under och tecken 
som dessa människor gjorde, så de accepterade kristendomen. 

 
127 Och sedan, när han anslöt sig till kristendomen, gick han ner dit till ett ställe 
där de hade sina möten i en liten, mörk, smutsig lokal och de klappade i 
händerna, skrek, talade i tungor och fick budskap. Han skulle aldrig kunna ta 
med sin konkurrent, eller vad det nu var, i sina affärer dit. "Han skulle aldrig 
tro det på det där viset." Säkert inte. Så han var tvungen att snygga upp Det. Så 
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började de komma tillsammans och tänka: "Nu skall vi bilda någonting 
annorlunda."  
128 Och Jesus sade till dem precis omedelbart i den första 
församlingstidsåldern, i Uppenbarelsebokens andra kapitel här: "Jag har något 
emot dig, på grund av dessa nikolaiternas gärningar."  
129 Niko – erövra – lekmännen. Med andra ord, istället för att alla skulle vara 
ett, ville de göra några heliga män. De ville göra någon slags… De ville forma 
det efter hedendomens mönster, från det som de hade kommit ut ifrån, och de 
gjorde det till slut. 
130 Se nu. Först, nikolaiterna. Nikolaiterna kallades i Bibeln antikrist, på grund 
av att de var emot apostlarnas och Kristi ursprungliga lära. 
131 Jag vill inte nämna denne mans namn, han är en stor man. Men jag var på 
hans möten här för några år sedan, och han visste att jag var där, för jag hade 
skakat hand med honom. Han sade: "Ni vet, vi har sådana idag som kallar sig 
pingstvänner. De stöder sig på Apostlagärningarnas Bok. Ni förstår att 
Apostlagärningarna var endast en byggnadsställning för Församlingen". 
132 Kan ni föreställa er en man som har studerat Bibeln, en nobel, gammal man, 
som hade studerat Bibeln på ett sådant sätt som denne mannen hade gjort, och 
sedan göra ett sådant uttalande? Det låter inte ens som Den Helige Ande. Det 
borde inte förekomma någonstans. 
133 För var och en med vanligt sunt förnuft skulle känna till att 
Apostlagärningarna inte var apostlarnas gärningar, det var Den Helige Andes 
gärningar i apostlarna. Vet ni inte hur vi visade mönstret för det i 
församlingstidsåldrarna? Väsendena som sitter där och vakar över Arken där. 
Matteus, Markus, Lukas och Johannes står där och vakar över Den. Och däri 
finns det som hände som ett resultat av det som Matteus, Markus, Lukas och 
Johannes skrev. 
134 Det var det som trädet frambringade, dess första gren, och det är vad som 
skedde. Om det trädet någonsin bringar fram en ny gren, kommer de att skriva 
en till Apostlagärningarnas bok efter den. Så ni ser att samma Liv måste vara i 
samma sak. 
135 Idag när vi ser över våra konfessionella kyrkor, metodisterna, baptisterna, 
presbyterianerna, lutheranerna, Kristi Kyrka (den så kallade) och 
Pingstvännerna och sådana, var finner vi detta? Du kan inte hitta det. 
136 Jag medger att pingstvännerna är närmast till Detta, på grund av att de är 
här i Laodicea Församlingstidsålder. De hade Sanningen och förkastade den. 
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270 Men vi ska ärva jorden. "De ödmjuka skall ärva jorden." Det var så Jesus 
sade. 
271 Lägg märke till att Jesus visste att Han skulle ärva dem, så Han sade: "Gå 
bort, Satan. Det är skrivet: (Direkt tillbaka till Skriften igen, förstår ni?) 
"Herren din Gud skall du tillbedja, och Honom allena." 
272 När nu han som är huvuddemon, inkarnerar sig i denne superreligiösa man, 
som Bibeln förutsäger, då förenar han sin kyrka med staten. Hans båda egna 
makter förenade tillsammans. 
273 När antikrists ande gick fram, var det en ande. Vad blev det sedan? Sedan 
blev det… Lägg märke till detta Insegel. När anden gick fram var det anti-
Krist, emot Kristi lära. Det stämmer. Nästa sak… Det Kristus framhöll för Sin 
Församling att göra, var att stå emot synd. "Å, det betyder inte det. Det menas 
inte så. Det var för någon annan. Det var för hundra år sedan, för länge sedan. 
Det är inte för oss". Det är anti, emot. Sedan blev det…  
274 När ryttaren red ut, hade han ingen krona, men han fick en. Den vita hästen, 
han hade en båge, men inga pilar. Sedan gick han vidare… 
275 Efter en tid fick han en krona, för du kan inte sätta en krona på en andes 
huvud. Men när denna ande blev inkarnerad i den andra gärningen, i hans 
hemlighetsfulla, andra gärning, då blev han en krönt, falsk profet, för antikrist-
andens arbete. Vi ser honom nu. Han blir det, när han tar detta. Då är han 
redan… Satan kontrollerar världens politiska makt. 

 
276 Han har nu kommit till en plats, där han skall utforma en universell 
kyrkomakt, ta religiös makt. Och förstår ni inte, mina bröder, att när denna 
nation dyker upp i Uppenbarelseboken 13, står detta lilla djur upp, som liknar 
ett lamm. Det har två horn, världslig och kyrklig makt, men han gör samma 
sak som vilddjuret före honom. 
277 Det är underligt, Amerika är nummer 13 och en kvinna. Det är underligt, 
det dyker upp just i Uppenbarelsebokens 13:e kapitel. Vi började med 13 
ränder på flaggan, 13 stjärnor, allting är 13, 13, 13, 13 hela vägen. Allting är 
kvinnan, kvinnan, kvinnan hela vägen. 
278 Det kommer att sluta med, (jag förutsäger det) att en kvinna kommer att 
styra. Kom ihåg, det var för 30 år sedan som jag sade det. Och av de sju ting 
jag förutsade, har fem redan inträffat. Och de har nu fått mannen där, som kan 
föra in henne. Ni röstade in det, genom er politik. Så är det. 
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264 Så de förnäma och de bättre klädda, och de bildade, ni vet, "lika barn leka 
bäst". "Vi ska ordna upp det hela. Om den där fattiga gruppen vill stappla på, 
så får de göra det men vi vill att en bättre klass skall komma till vår kyrka. Om 
vi bara kan få oss själva ut härifrån, så ska vi snart bli en grupp Frimurare, 
eller så. Ni vet, vi ska ordna upp det, eller 'Odd Fellow'," något sådant. Inte 
Odd Fellow logen nu, men ni vet vad jag menar. Det är underligt (eng. - odd – 
utg.) för den verkligt troende. Med andra ord: "Vi önskar en liten grupp eller 
ett litet syndikat, som vi kan kalla vårt eget." Det är bara en lärosats, mycket 
oskyldigt." Bröder, vi har ingenting emot er, visst inte. Ni är bra som ni är, 
men ni vet att vi känner att vi har affärer och sådant. Det blir bättre om vi bara 
samlas för oss själva." Förstår ni? Det fortsatte så, tills det skedde. De kom 
tillsammans. 
265 Men när denna fruktansvärda, bedragande ande (å, du!) blev inkarnerad, 
inkarnerad ande, när denna läro-ande blev inkarnerad i en människa, för att ta 
Kristi plats. Den måste sedan få tillbedjan, så det gick över till att den tillbads 
som Kristus. Med andra ord, det är skrivet över Vatikanen. Jag har varit där. 
Det står: VICARIUS FILII DEI, och det är skrivet med romerska siffror. Dra 
en linje under dessa romerska siffror. Och det betyder ""istället för Guds Son". 
Med andra ord är han ställföreträdare. Ni vet vad en ställföreträdare är. Han tar 
platsen istället för någon annan. Han är en ställföreträdare. "I stället för Guds 
Son."  
266 Och Bibeln säger: "Låt den som har visdom räkna ut vilddjurets tal, för det 
är en människas tal, och dess tal är 666." Och om ni nu tar VICARIUS FILII 
DEI och drar en linje (de romerska siffrorna), V för 5, I för 1… och adderar 
det, så får ni se, om ni inte får 666. 
267 Bibeln säger att han skall sitta i Guds tempel, och få tillbedjan som Gud. 
När denna lilla trossats blev inkarnerad, blev den en ställföreträdare. "Istället 
för Guds Son."  

Å, tänk. Denna avskyvärda, bedragande ande. Om ni vill läsa det, så läs Andra 
Tessalonikerbrevet 2:3 Ni kan förstå vad det är. 
268 Naturligtvis kommer ni ihåg att Satan är huvudet över all politisk makt, i 
varje nation. Hur många vet det? (Församlingen säger: "Amen" – utg.) Vill ni 
skriva ner det? Matteus 4:8. "Satan  tog Jesus upp på ett högt berg, och visade 
Honom i ett ögonblick världens alla riken, som någonsin funnits eller kommer 
att finnas." Tala om en person. Han sade: "Jag skall ge dem till dig, om du 
tillber mig." Och Jesus visste att Han skulle bli arvtagare till dem.  
269 Det är så de säger: "Ni stackars 'holy rollers'."  

(Gammalt amerikanskt smädes ord för pingstvänner, 'heliga rullare' – övers. anm.)   
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De blev ljumma och Gud utspydde dem ur Sin mun. Det är exakt i 
överensstämmelse med Skriften!  
137 Du kan inte få Skriften att ljuga. Den är alltid sanningsenlig. Försök bara 
inte detta, att få Skriften på linje med dina tankar, utan få dig själv på linje med 
Skriften. Då är du med Gud. Det spelar ingen roll hur mycket du än måste 
skära bort eller lägga åt sidan, få dig på linje med Den. 
138 Se vad som hände första gången de föll. Om Gud handlade så första 
gången, så måste Han handla likadant andra gången, Han måste handla 
likadant varje gång, annars gjorde Han fel första gången. Ni vet, vi är 
underkastade döden, vi kan göra misstag. Men Gud kan inte det. 
139 Guds första beslut är fullkomligt. Det kan inte finnas något annat bättre sätt 
än det sätt Han väljer att göra saker och ting på. Han kan inte förbättra det, för 
det är fullkomligt från början. Om det inte är så, då är Han inte oändlig. Om 
Han är oändlig, så är Han allvetande. Om Han är allvetande så är Han 
allsmäktig. Amen! Han måste vara det för att vara Gud. Du kan inte säga: 
"Han lärde Sig mer." Han lärde Sig inte mer, Han är själva källan till all 
visdom.  
140 Vår visdom här kommer från Satan. Vi ärvde den från Eden, där vi bytte ut 
tro mot visdom. Eva gjorde det. 
141 Han kallades först antikrist. I det andra stadiet kallades han den falske 
profeten, på grund av att den anden som var ibland folket blev inkarnerad. 
142 Ni kommer ihåg att den vita hästens ryttare hade ingen krona när han 
började, men sedan blev en krona given åt honom. Varför? Han var den 
nikolaitiska anden från början. Sedan blev han inkarnerad i en man, som sedan 
blev krönt och mottog en tron. Han blev krönt. Sedan arbetade han på så sätt 
en lång tid, som vi kommer att se när Inseglen bryts. 
143 Sedan finner vi att efter den långa tiden, blev Satan utkörd från Himlen. 
Och han kom ner enligt Skriften och satte sig på tronen. Tänk bara, satte sig på 
tronen i den mannen och blev ett vilddjur. Och han hade makt, högsta makt, 
och han gör alla de under och allting… eller det dödande och de blodiga strider 
och allting som Rom kunde åstadkomma. Det stämmer.  

Han dödade genom de romerska grymma bestraffningarna. Vi kunde komma 
med några Skriftställen här. 
144 Kom ihåg att Jesus Kristus dog under Roms bestraffning, dödsstraff. 
145 Budskapet som jag har fått i mitt hjärta att predika här uppe nästa möte, på 
Långfredagseftermiddagen, dessa tre eller fyra saker. Förstår ni? "Där 
korsfäste de Honom." Där, den heligaste…, mest religiösa platsen i världen var 
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Jerusalem. De, det heligaste (de skulle vara det) folket i världen, judarna. Där 
korsfäste, det grymmaste straffet som Rom kunde få fram. De korsfäste 
Honom. Vad? Den största personen som någonsin har levat! Där… 
Korsfäste… de… Honom! Å, tänk! 
146 Gud hjälpe mig att få in Detta i den gruppen affärsmän så att de kan se var 
de befinner sig. Inte för att vara annorlunda, inte för att vara obehaglig, utan 
bara för att skaka om dem så att dessa bröder kan förstå att deras höga 
ämbetsmän och heliga fäder och sådant som de har skrivit om i den här 
Affärsmännens Journal, är nonsens. Kristna ska inte kalla någon människa 
"Fader". De började med det… jag har försökt att hjälpa dem med allt jag kan, 
så ni förstår vart dessa ljudband går. Jag är färdig! Jag vill sannerligen inte ha 
någon annat med detta att göra. Så är det. Kom först ihåg Kristus. 
147 Först nikolaiterna. Vad bad den nikolaitiska tidsåldern om? De bad om att få 
komma bort från denna hop av människor som skrek, klappade i händerna och 
såg ut som om de uppförde sig vanhedrande, liksom de gjorde vid Pingsten. 
De uppförde sig som druckna män, vacklade omkring i Anden och sådant. De 
ville inte ha någonting av detta. De sade att de var druckna. Och när de 
förnäma… (Lyssna, missa inte detta. Det kanske låter konstigt för er, men det 
är Sanningen). När de av hög rang började komma in, kunde de inte gå ner så 
lågt. 
148 Det som gör Gud stor, är att Han är så stor, att Han kan böja Sig ned. Det är 
det som gör Honom stor. Det finns ingenting större, och Han böjde Sig så lågt 
som någon kan böja sig, som någon mänsklig varelse någonsin har böjt sig. 
Han var Himmelens Konung, och Han kom till jordens lägsta stad, Jeriko. Han 
gick så lågt att till och med stadens kortaste man var tvungen att se ner för att 
se Honom. Stämmer det? Sackeus. Det stämmer. Han kallades det värsta namn 
som någon människa kunde kallas, en trollkarl, en djävul, Beelsebul. Det är 
vad världen tänkte om Honom. Han dog den grymmaste död. Han hade ingen 
plats där Han kunde lägga Sitt huvud, utkörd av varje organisation. 

 
149 Men Gud upphöjde Honom så högt, att Han måste se ner, för att se 
Himmelen. Ser ni, Gud i ringhet. Och Han gav Honom ett Namn så stort att 
hela Himlens familj är uppkallad efter Honom, och varje familj på jorden. Hela 
familjen på jorden kallas "Jesus". Alla familjer i Himlen kallas "Jesus". Ett 
sådant Namn, att varje knä skall böjas, och varje tunga skall bekänna att Han 
är Herre, antingen här eller i helvetet. Helvetet skall böja sig för det. Men först 
var det ödmjukhet, sedan blev det stort. Låt Gud upphöja. Den som ödmjukar 
sig, skall Gud upphöja." 
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256 Den ene mannen gick aldrig till dem. Han gick endast och kallade fram 
förebilden till Bruden. Vi är nu i de sista dagarna, förstår ni? Lägg nu märke 
till detta. "Du sade där: 'Gud uppenbarad i kött'?" 
257 Jesus sade det Själv: "Hur kan ni döma mig?" Han sade: "Är det inte skrivet 
i er Bibel, er lag, att de, profeterna, som Guds Ord kom till…" (Jesus sade att 
Ordet kom till profeterna, därför att Han var skriftenlig i allting.) Han sade: 
"Guds Ord säger att Ordet kom till profeterna, och ni kallade dem gudar, för att 
Guds Ord kom till dem. Hur kan ni då fördöma Mig, när Jag säger att Jag är 
Guds son?" Han fångade dem genom deras egen lag. Där har ni det. 
258 Var är vi nu? Vi är vid ändetiden. Lyssna riktig noga nu. 
259 Vi finner att det skall vara krig och rykten om krig, och vi ser nu att 
fikonträdet skjuter skott och de andra träden skjuter sina skott. Metodister, 
baptister, presbyterianer och alla skjuter skott, en stor väckelse är på gång. 
260 Jag tror att Gud samlar Bruden till denna sista stund, de Utvalda. Å, tänk. 
Lägg märke till detta. 
261 Låt oss nu tänka på vad Johannes såg, när han betraktade dessa saker. En 
röd häst med sin ryttare kom fram, makt gavs åt honom att slå med ett stort 
svärd. Här är min uppenbarelse av det: Detta är Satan igen. Det är djävulen 
igen i en annan form. Vi vet nu att Inseglen gällde… som jag sade härom 
kvällen, att basunerna gäller inbördeskrig bland folken eller bland nationerna. 
Men vi finner här att denna man har ett svärd, så han har att göra med kyrkan, 
politiskt krig. Ni kanske inte tror det, men bara se på det ett ögonblick, bara 
några ögonblick. 
262 Lägg märke till förändringen av färgen på dessa hästar. Samma ryttare, 
hästarna byter färg. En häst är ett djur, och djur i Bibeln, som symbol, 
representerar en makt. Samma system rider på en annan färg, makt, från det 
oskyldigt vita till en blodig röd. Förstår ni? Se på honom nu, hur han kommer. 

 
263 När han först började var han bara, ja, bara en liten lära som kallades 
nikolaitism. Naturligtvis kunde den inte slå någonting. Det är 
Uppenbarelseboken 2:6, om ni vill skriva ner det. Han kunde inte dräpa något. 
Det var bara en lära. Det var bara en ande bland folket. Han kunde inte dräpa 
något. Han var så oskyldig och red på denna vita häst. Ni vet, vi kunde ha en 
stor världsvid kyrka. Vi kunde kalla den för "Den universella kyrkan". De gör 
det fortfarande. Ja. "Vi kunde ha…" Å, det är fullkomligt oskyldigt. Å, det är 
så oskyldigt. "Det är bara en grupp människor. Vi vill alla komma tillsammans 
och ha gemenskap." Ni förstår, det är väldigt oskyldigt – det är vitt, det var den 
vita hästen. 
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245 Den naturliga kyrkan var Lot, i Sodom. Och när den där mannen gick ner 
dit och predikade, och förblindade dem genom evangeliet. 
246 Men det var en som stannade hos Abraham, och Abraham kallade Honom 
för "Elohim", "Herren". När nu Abraham såg tre stycken komma, sade han: 
"Min Herre." 
247 När Lot såg två komma, sade han: "Mina herrar." Där har ni skillnaden. Ser 
ni treenighetsläran i funktion.  
248 Jesus sade: "Som det var på Lots tid…" Förstår ni det? Lägg märke till det. 
Räkna. 
249 Lägg nu märke till att det var En som kom till den andliga Församlingen, 
Bruden, Abraham., som för det första inte var i Sodom. Och lägg märke till 
vad Han gjorde. Han predikade aldrig som de gjorde. Han undervisade dem, 
och sedan gjorde han ett tecken inför dem. Han gjorde Messiastecknet. Han 
stod med ryggen mot tältet och sade: "Abraham…" kom ihåg att hans verkliga 
namn några dagar innan var Abram. Men Han sade: "Abraham, var är din 
hustru S-A-R-A?" Några dagar innan hette hon S-A-R-A-I. 
250 Abraham svarade: "Hon är i tältet bakom Dig." Och Han sade: "Abraham, 
jag… (där har du personligt pronomen igen). Jag kommer att besöka dig i 
överensstämmelse med löftet, som jag har givit dig". Ni ser vad det var. En 
man med damm på kläderna, som åt kalvkött, och drack komjölk och åt 
kornbröd. Ja. Gud Elohim manifesterad i kött. 
251 Han lovade att manifestera Sig Själv i kött igen i de yttersta dagarna. Lägg 
märke till det. "Abraham, var är din hustru Sara?" "Hon är i tältet, bakom 
Dig." Han sade: "Jag kommer att besöka dig." 
252 Och damen, naturligtvis, som var nittio år, log i mjugg, inne i tältet, bakom 
tältduken. Hon sade: "Jag en gammal kvinna." Det hade upphört att vara 
mellan dem som man och hustru, för många år sedan, ni vet, därför att han var 
hundra år gammal, och hon var nittio. Hon sade: "Det kommer aldrig att ske." 
253 Han sade: "Varför log hon?" (Han stod) med ryggen vänd mot tältet. 
"Varför log hon och sade: "Hur kan detta ske?" Ni förstår, Han visade honom 
ett tecken. 
254 Han lovar att detta skall upprepas vid ändetiden igen. 
255 Två män gick dit ner och förkunnade Ordet, och sade till dem att gå ut 
därifrån, platsen skulle brinna och så vidare, vilket den också gjorde. Lot 
stapplade ut, den naturliga kyrkan, nere i synd, i träsket, men ändå kämpar den 
vidare i sitt eget organisationsprogram. Men Bruden… 
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150 Vi lägger nu märke till att denne "Niko" – anden ville ha visdom, vara 
smartare, Den måste resonera bort det, liksom i Eden, resonera emot Guds Ord 
genom kunskap och församlingen föll för det. Vad var det? 
151 Låt oss bara ta den här kyrkan och ta en grupp människor sådana som vi låt 
oss ta, t.ex.  Inget ont om vår stads borgmästare. Jag tror inte jag känner 
honom, Mr Bottorff. Är han fortfarande borgmästare, Mr Bottorff? Ser ni, 
jag… Mr. Bottorff är en god vän till mig. Men låt oss säga att borgmästaren i 
staden och hela polisstyrkan och alla ordningsmännen, att de kom hit allihop. 
För det första, om de har lite grand i huvudet, och började tala till ledningen 
och folket här och säga: "Vet ni vad? Det här borde vara annorlunda". Om ni 
inte är Andefyllda, och har en verkligt Andefylld man i talarstolen, så kommer 
man genast att försöka tillfredställa dem. Kanske inte denna generation, men 
nästa generation. 
152 Det var så det började. Varför? Det sades "Se här, det är förnuftigt". Ni 
skulle lyssna. 
153 Låt oss säga att en man skulle komma in här och säga: "Denna kyrka är för 
liten, låt oss bygga en större kyrka. Jag skall bygga en åt er här ute som 
kommer att vara värd så mycket pengar, en halv miljon dollar kommer att 
sättas in i den. Jag skall ordna så att det kommer ut i radion. När de gör det, 
har de fått ett eget intresse av det, i nio fall av tio. Ni känner till det där. Om 
han gör det, kommer han först och främst att få saker och ting att passa honom 
själv. "Ni kan ingenting säga, för broder John Doe där, han är den som 
finansierar den här kyrkan." Sedan får man ut en liten ohyfsad en ifrån något 
seminarium, som vet ungefär så mycket om Gud som en hottentott vet om 
Egyptiska riddare. Så kommer han där, och han kommer att tillgodose den där 
mannen för att han köper ny bilar åt honom hela tiden, låter honom köra 
omkring och köper allt möjligt åt honom. 
154 Det var exakt så det började. Det stämmer. Lägg märke till kunskap och 
smarthet. De sade: "Se nu här, är det inte bara praktiskt?  

Vad har det för betydelse hur våra kvinnor har sitt hår"? Men Bibeln säger att 
det har en betydelse. Bara för att ta en sak bland hundratals andra. Det är 
verkligen skillnad. Gud sade att det var skillnad, så då har det sin betydelse.  
155 Men ni ser, om de får igång det där, och förtroendemännen och diakoner 
och allt, så vet ni för det första, att pastorn antingen går in i det, eller ur. Det är 
så. Ni förstår, det var folket som röstade in det. Så är det. 
156  Lägg nu märke till att den anden började röra på sig och kyrkan som hade 
fått in så många förnäma människor, så mycket märkvärdigt, så mycket 
pengar, så att de lyssnade till det efter en tid och föll för det, djävulens råhet. 
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157 Och det var just det Eva gjorde i Edens Lustgård. Nu hör ni det, det är rätt. 
Se, den naturliga kvinnan, Adams brud, föll för satans plan emot Guds Ord, 
genom att diskutera Det, innan Adam kom till henne så att hon blev hans 
hustru, levde med Eva som hustru, hade Satan slagit honom där. Det stämmer. 
Ni hörde Brudeträdet, som jag predikade om. Den predikan talar om detta. 
Lägg nu märke till att Eva föll där för att resonera. Satan försökte diskutera 
Det… Hon sade: "Men Herren sade…" 
158 Han sade: "Å, vet du vad, säkert vill Herren inte det. Du vill bli vis, du vill 
veta någonting. Du är inget annat än ett dumt barn. Du borde veta någonting". 
Om inte det är Satan!  
159 Om inte det är några av dessa moderna… "Å, det är bara en hop 'heliga 
rullare'. Bry dig inte om dem". 
160 Den mänskliga rasens första, naturliga brud föll från nåden, innan hennes 
make kom till henne, genom att lyssna till Satans lögn efter det att Gud hade 
gjort henne befäst bakom Sitt Ord. Om hon hade stannat kvar bakom Ordet, 
skulle hon aldrig ha fallit. Detta var i det naturliga, lägg märke till det, den 
naturliga kvinnan. 
161  Och vad var förbannelsen, den verkliga förbannelsen av att komma bort 
från Guds Ord. 
162 Kom ihåg att hon trodde omkring 98 % av Det. Det räcker att utelämna en 
Sak. Hon trodde en hel del av Det. Helt säkert! Hon sade Detta, och Satan 
medgav att Det var rätt. Om han bara kan få dig på en punkt, så är det allt han 
önskar. Det enda du behöver göra är att ge kulan lite vridning, och den 
kommer att missa måltavlan. Så är det. Hon trodde så mycket av Det, men 
missade Det ändå. 
163 Och resultatet, bara för att hon lämnade Ordet för en liten gnutta 
resonemang. 
164 Du säger: "Vad är det med kvinnan?" Eller: "Varför vill du tala om sådant?" 
Men alla dessa små saker. "Vad spelar det för roll, om det är det 'första beviset' 
eller inte?" Det är någonting med det. 
165 Det måste redas ut… Vi har gjort antaganden om det genom sju 
församlingstidsåldrar, nästan. Men stunden har kommit när Gud säger Det. 
Han inte bara talar Det, utan Han visar Det, och stadfäster Det, och bevisar 
Det. Det stämmer. Om Han inte gör det, då är det inte Gud, så är det. Gud står 
vid Sitt Ord. 
166 Lägg nu märke till att den naturliga kvinnan orsakade naturlig död genom 
att hon lyssnade till ett resonemang som skulle göra henne själv vis… för att 
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att sedan kommer de att dra sig tillbaka igen och överlämna er och så vidare så 
här… men allt detta är inte än. 
234 Men när Han kom till den stunden, när han skulle tala med dem om det som 
de hade frågat om, "världens ände". 
235 "När skall allt detta ske, när det inte kommer att finnas kvar sten på sten? 
Vad bliver tecknet? Och när kommer världens ände"? De frågade honom tre 
saker. Sedan, när Han hade kommit till frågan om "världens ände". 
236 Han sade: "När ni ser att fikonträdet skjuter skott, då vet ni att tiden står för 
dörren. Sannerligen säger jag er, att denna generation skall inte förgås, förrän 
allt uppfylls". Hur de otroende, utan tolkning, tycker om att ta fram detta! Han 
sade: "Denna generation", inte den generation som Han talade till, utan den 
generation som såg fikonträdet skjuta skott. 
237 Jag skall nu fråga er någonting. Se bara på någonting som är här inför er. 
Israel är nu för första gången på 2 500 år en nation. Värdens äldsta flagga vajar 
över Jerusalem ikväll. Israel är i sitt hemland. 
238 Det var en broder här en gång som ville bli missionär, kände att han skulle 
missionera för judarna. Jag sade: "Du kanske skulle få tag i någon då och då." 
Människorna tror att hela nationen… Nej.  
239 Israel blir omvänd som nation, inte som en person. "En nation skall födas 
på en dag." Det är Israel. Paulus sade det: "Hela Israel blir frälst." Lägg märke 
till det. "Hela Israel." Det är exakt riktigt. 
240 Se nu på detta. "Men", sade Han "när ni ser fikonträdet och alla andra träd 
skjuta skott…" Se på detta. Det har aldrig hänt någon gång på 2500 år att 
Israel någonsin har varit i sitt hemland. Vi har fått en liten framvisning av "Tre 
minuter till midnatt". Där är hon, en nation, Davids sexuddiga stjärna vajar och 
allt detta. 
241 Har det någonsin funnits en tid då samfunden har haft väckelser som de har 
haft de sista åren? Bara studera det, vi är hemma.  
242 När har samfunden någonsin blomstrat under en mans tjänst som de har 
gjort under Billy Grahams? Metodister, baptister och så vidare. När fanns det 
någonsin tidigare en man, sök igenom historien som ut till de formella 
kyrkorna och hade ett namn som slutade på H-A-M? Bara ställ er den frågan. 
243 "A-B-R-A-H-A-M". Se nu, Abrahams namn har sju bokstäver, A-B-R-A-H-
A-M.  
244 Men vår broder Billy Graham har G-R-A-H-A-M- sex, inte sju. Världen, 
det är där han tjänar, den naturliga kyrkan. 
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resonemangets kraft. Var bara ödmjuk och säg: "Gud säger så, och det är det 
som har betydelse." 
226 Vi kommer att bli försenade, så det är bäst att vi slutar här, och går vidare. 

 
227 Låt oss nu gå till Andra Inseglet. När det slaktade, uppståndna Lammet 
öppnade detta, sade det andra ox-liknande väsendet: "Kom och se vad den 
förseglade hemligheten är." Nu får vi tag i det. Lammet, som ni minns, måste 
öppna varje Insegel. Och det andra väsendet… 
228 Om ni lade märke till gången i det vi gick igenom, i 
församlingstidsåldrarna, så var det samma sak. Det första var ett lejon; nästa 
liknade en kalv eller en oxe eller något sådant. 
229 Detta väsende sade: "Kom och se", när Lammet bröt Inseglet. Och han gick 
för att se. Vad hände när han gick in? Låt oss se vad han fann. "Kom och se." 
Det är en hemlighet förseglad här. Den har varit här omkring 2 000 år. Låt oss 
se vad det är 
230 Vi finner här att han såg (vadå?) en röd häst som gick framåt. Så vitt jag 
förstår, så långt jag förstår, så var detta stora svärd som han hade i sin hand… 
Vi har ungefär tre saker att se på de kommande 15 – 20 minuterna. Låt oss läsa 
och se vad Han säger här. 

Då kom en… (4:e versen) … kom en annan häst fram, en som var röd; (den 
första var vit) och åt mannen som satt på den blev givet att taga friden bort 
ifrån jorden, så att människorna skulle slakta varandra. Och ett stort svärd 
blev honom givet. 
(Johannes Uppenbarelse 6:4) 

231 Det är symboler här, och vi vill se på dem riktigt noga. Så vitt jag förstår, så 
långt jag vet nu, förutsade Jesus samma sak i Matteus 24. Han sade: "Ni skall 
höra om krig och rykten om krig och bara krig och rykten om krig och krig…" 
"Allt detta är inte än." Tiden är inte inne ännu. Ni förstår, de ställde tre frågor 
till Jesus och Han svarade dem på tre frågor. 
232 Det är där många av våra bröder har trasslat till det med att försöka 
placera… Adventistbröderna, om den sjunde dagen och så vidare, där borta, 
"Ve över dem som är havande och ger di, för portarna är stängda på Sabbaten" 
och sådana saker. Det har inte alls med denna fråga att göra. Inte alls.  
233 Han svarade på det de frågade, men han tillämpade inte allt på de sista 
dagarna. Han sade: "Ni kommer att höra… Nu håller vi på just med detta. Ni 
kommer till mera om detta om några kvällar, Se, Han sade: "Ni kommer att 
höra om krig och rykten om krig och så vidare. Allt detta är inte…" Ni förstår 
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göra henne vis, istället för att stå bakom Ordet och göra vad Gud sade till 
henne. Hon ville ha kunskap och bli vis. Och hon lyssnade till resonemang och 
förlorade hela det mänskliga släktet. 
167 Den här gången förlorade den andliga kvinnan, Kristi Brud, som började på 
Pingstdagen med den tidiga, apostoliska Församlingen, samma sak vid 
Niceakonciliet. Lee, du vet att det är rätt. Vid Niceakonciliet, bytte hon bort sin 
andliga förstfödslorätt mot Konstantins stora kyrkor och sådant som han 
erbjöd dem där. Hon sålde sin skriftenliga förstfödslorätt för en massa 
romerska lärosatser. Detta är hårt mot katolikerna, men protestanterna har gjort 
samma sak. De är representerade här i Bibeln som en dotter till skökan. Det är 
exakt rätt. Var och en av dem. Det finns ingen ursäkt. 
168 Men utifrån detta har det alltid varit en kvarleva, hela vägen, som kommer 
att utgöra Bruden. 
169 Lägg märke till att hon förlorade sin förstfödslorätt, innan hennes man hade 
kommit till henne. Före bröllopet hade hon mist sin dygd. 
170 Ni kommer ihåg att hon sade: "Jag sitter som en drottning, jag har inte 
behov av något", där i Laodicea Tidsålder. "Jag är rik och har vunnit 
rikedomar", och så vidare, "å, hela världen ser upp till mig. Jag är den stora 
heliga kyrkan", och så vidare. "Vi är så här", hela tidsåldern. 
171 Han sade: "Du vet inte att du är naken, blind, eländig, ömkansvärd, fattig, 
utan att känna till det." Sådant är tillståndet. Om nu Den Helige Ande sade att 
tillståndet skulle bli så i de sista dagarna, så är det på det sättet!  

Det finns inget sätt att kringgå det. Det är så det är! 
172 Se nu. När hon sålde sin förstfödslorätt där borta, sin dygds rätt till Ordet, 
vad gjorde hon då? När Eva gjorde det, förlorade hon skapelsen. Hela 
skapelsen föll under henne. 
173 Lägg nu märke till att när kyrkan gjorde det, accepterade lärosatser i stället 
för Anden och Ordet, blev hela systemet förbannat. Varje samfundssystem som 
någonsin har varit, eller någonsin kommer att bli till, blev förbannat 
tillsammans med det och föll, för det finns ingen annan väg. 
174 När man får en grupp män tillsammans för att fundera ut någonting, så har 
någon fått en idé på det här sättet, och en har en idé så här, och en annan har en 
idé på detta sätt. Så lägger de ihop detta och blandar det, och när det kommer 
fram, så är det vad man får fram. 
175 Det var exakt vad de gjorde vid Niceakonciliet. Det är precis vad de gör hos 
metodisterna, presbyterianerna, Kristi Kyrka och alla de andra. Och var och 
en, oavsett vad Gud uppenbarar för honom, måste lära på det sätt som deras 
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rekommendationsbrev… deras läror säger att det är, annars kommer de att 
kasta ut dig. Och kom inte och säg något till mig. Jag har varit där, och jag 
känner till det. 
176 Det är just exakt vad som har hänt, så alltsammans är förbannat. Inte att 
undra på att ängeln sade: "Kom ut från henne, mitt folk, och bliv inte delaktig i 
hennes plågor!" Därför att hon är fördömd, och hon måste uthärda 
förbannelsen av Guds vrede över sig, på grund av att hon sålde sin dygd och 
sina rättigheter. Å, tänk! 
177 Men kom ihåg, när vi ser detta tillstånd, att Gud ändå lovade i Joel 2:25 
(om ni vill skriva ner det): "I de yttersta dagarna…" 
178 När han sade: "Det som gräshopporna lämnade har gräsbitarna ätit upp, och 
det som gräsbitarna lämnade…" och vidare insekt efter insekt som hade 
kommit och ätit på Församlingen tills Den slutligen inte var något annat än 
stubb kvar. Se upp nu. Det romarna lämnade, har lutheranerna ätit upp, det 
som lutheranerna lämnade, har metodisterna ätit upp. Det som metodisterna 
lämnade, har pingstvännerna ätit upp, till det slutligen bara är stubb kvar. 
179 Och vet du vad? Om ni tar dessa larver, dessa gräshoppor och gräsbitare 
och så vidare, och följer dem genom Boken så finner ni att det är samma 
insekt, bara i olika stadier. 
180 Håll kvar den tanken; Så är det med dessa Insegel. Det är samma insekt. Ni 
kommer att se det, när vi lägger ut det, så jag säger er nu: Det är samma insekt 
hela tiden. Fyra små insekter, fyra här. Där har ni det, det är samma sak. Det är 
samma ande. Det som en lämnar, äter den andra. Vad den här lämnar, äter den 
andra, på så sätt, till det bara finns stubb kvar.  
181 Men Joel sade: "Jag vill ge gottgörelse, säger Herren, för alla år som 
gräsgnagarna har ätit." 
182 Vad är detta? Hur skall Han göra det, om det började med antikrist, genom 
att vara emot Kristi lära, genom att acceptera trosläror i stället för Ordet? Och 
genom åren har reformatorerna kastat sig in i det, som Bibeln säger. 
183 "…men i de sista dagarna, vid ljudet…" Uppenbarelseboken 10:1-7. Han 
sade: "Guds hemligheter kommer att vara fullbordade i de sista dagarna, när 
den Sjunde Ängelns röst ljuder." Malaki 4 säger att Han skall sända Elia, innan 
denna onda dag kommer till jorden, när han skall bränna den liksom en 
smältugn. Han skall återupprätta och föra tillbaka barnen till fädernas tro. Han 
utlovade att den ursprungliga, apostoliska Pingst-Tron skulle återupprättas. Det 
är så klart som Skriften kan säga det. Det är utlovat. Och om vi är i den sista 
tiden, så måste någonting ske, och vi ser att det sker. 
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många fler gånger Jubelåret ljuder, eller vad som än händer. Han hade 
fullkomligt sålt sin förstfödslorätt, att vara fri. 
216 När en människa förkastar Evangeliets Sanning, märker Satan honom, 
(var?) i hans öra. Han bedövar honom så att han inte kan höra Sanningen 
längre. Han är färdig. Han stannar kvar i den grupp han är med i, om han inte 
vill höra Sanningen. 

 
217 "Ni skall förstå Sanningen, och Sanningen skall göra eder fria". Ser ni, 
Sanningen. 
218 Gud märker De Sina när de kommer. Gud märker De Sina genom att 
bekräfta Sitt utlovade Ord genom dem. Exakt så är det, Johannes Evangelium 
14:12, och en annan sak, om ni vill skriva ner det: Markus 16. Jesus sade: 
"…Dessa tecken skall följa dem som tror." 
219 Låt oss ta upp detta ett ögonblick. Skämtade Han? (Församlingen svarar: 
"Nej" – utg.) Menade Han bara apostlarna, som en del vill tala om för oss? 
(Församlingen svarar "Nej" – utg.) 
220 Se. Läs bakgrunden till det. "Gå ut…" Vart? (Församlingen svarar: "I hela 
världen" – utg.) Förkunna detta Evangelium för…" Vilka? ("Varje skapelse".) 
Inte en gång tredjedelen av detta har vi gjort ännu. "Dessa tecken skall följa 
dem i hela världen, till varje skapelse, överallt där detta Evangelium 
förkunnas. …Dessa tecken skall åtfölja dem som tror". Inte bara en liten 
handfull. 
221 Som en man en gång sade till mig: "Gud gav helbrägdagörelsens gåva 
endast till de tolv apostlarna." Många av bröderna som sitter här var med, när 
han reste sig upp och sade det. Han hade fått nog av det på några minuter. 
222 Lägg märke till det: "Dessa Tecken skall följa, (dem som tror) över hela 
världen, varje skapelse. 
223 Ta inte Satans otrosmärke. Han vill sätta på dig det ikväll, om han kunde. 
Han vill knuffa upp dig mot väggen och du kommer att gå ut och säga: "Åhhh, 
jag vet inte vad det handlar om. 
224 Gå hem och studera det. Var sedan ärlig och bed, för allt är Skriftenligt 
perfekt just i denna tid, i denna heliga stund. Det har blivit bevisat under 
många år. Det har kommit fram till detta. Detta är stunden. Detta är tiden. 
225 Låt nu inte honom få bulta in sitt otrosmärke i ditt öra. Ni förstår, han var en 
otroende från begynnelsen. Han tvivlade på Det. Låt honom inte ta Skriften, 
med sin visdom, och vrida till Den och förvränga Den med sin egen visdom till 
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en del av dessa djävlar gör. De kommer direkt till en plats där en liten pastor 
just har börjat någonstans, och säger: "Å, om du bara går samman med oss." 
Det är samma djävuls gärningar. Det är Sanningen. När Satan blir inkarnerad i 
sin kyrka, för att vara en djävul, så är det dessa som mördar och dräper och så 
vidare, på grund av att Satan är en mördare från begynnelsen, en lögnare och 
en… Ser ni, så är det. 
210 Vad gör Satan när han blir inkarnerad bland sitt folk? Det är hans tjänst att 
vara slug. Han är slug. Ni kan undersöka Bibeln, och visa mig var Gud 
någonsin handlade med intellektuella människor.  

Leta efter det, och se om det inte alltid är de intellektuella som djävulen är 
herre över. Det är stora ord men det är sant. Jag uppfordrar er att ta ätten från 
Abel och Kain och de fjorton generationerna, se på dem, och se vilka som var 
på den smarta sidan, och vilka som var de ödmjuka. 
211 Varför utvalde Jesus inte sådana människor? Han tog fiskare och män som 
inte kunde skriva sitt eget namn, och gjorde dem till ledare för Sin Församling. 
Så är det. Visdom är ingenting. Det är emot Kristus. Världslig visdom är emot 
Kristus, alltid. Jesus sade aldrig till oss att bygga seminarier. Det gjorde Han 
aldrig, att ha Bibelskolor. Han sade: "Förkunna Ordet, förkunna Evangelium." 
Och om Han då sade: "Dessa tecken skall följa dem som tror…", ni förstår, ni 
måste ha… Med andra ord sade Han: "Gå och demonstrera Guds kraft för alla 
folk." 
212 Se nu. Satans uppgift är att förvränga Guds Ord, till visligt resonemang. Å, 
tänk! Sedan märker han sina undersåtar genom att de förkastade den 
ursprungliga Ordet. 
213 Vill ni stå ut med mig bara en liten stund, tills vi har fått fram detta? Jag vill 
inte att ni skall missa detta. Låt mig visa er förebilden, så att ni kan förstå 
alltsammans i förebilder och i Ord och allting. Ni kan inte… ni skall inte gå 
iväg härifrån förvirrade. 
214 När en människa hade blivit såld till slaveri i Gamla testamentet, kom det 
ett Jubelår vart femtionde år. Fyrtionio år, och sedan Jubelåret. När en slav 
hörde detta, och han ville bli fri, så fanns det ingenting som kunde hindra 
honom från att bli fri. Han behövde bara lägga ner sin hacka och säga: "Adjö" 
och gå tillbaka hem. Basunen ljöd. Så var det. 
215 Men om han inte vill gå och han är nöjd med sin slav-herre, så tas han till 
templet, där de tar en syl (ni vet vad en syl är) och märker hans öra och sticker 
ett hål i hans öra. Och det var ett märke på att han aldrig kunde gå tillbaka. 
Stämmer det? Han måste tjäna sin herre för alltid. Jag bryr mig inte om hur 
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184 Lägg märke till Satans treenighet. Samma person kommer, bara inkarnerad 
från den ena till den andra. Det var så dessa insekter gjorde, dessa maskar, från 
den ena till den andra. Exakt. Nikolaiterna, andlig antikrist. Påven, "falsk 
profet". "Vilddjuret", djävulen själv inkarnerad. Han kan inte göra… 
185 Håll kvar den tanken nu, när ni följer detta. Ni kommer att se dessa ryttare 
komma rakt fram till detta. Jag lägger fram en bild för er här. Om jag hade det 
på svarta tavlan, så kunde ni förstå det bättre. Ni förstår, jag är uppmärksam. 
186 Först, kom nu ihåg detta, det första han är, är en "antikrists ande". Johannes 
sade så: "Mina barn, antikrists ande är redan verksam i ohörsamhetens barn." 
Ni ser att detta redan hade börjat. Sedan blev det en sorts "uttalande" i nästa 
församlingstidsålder. I nästa församlingstidsålder var det en lära. I nästa 
församlingstidsålder blev han krönt. Är inte detta så klart som det kan vara, var 
du än läser det. Se ni, där kommer han. 
187 Först kallades han, (vad?) "antikrists ande", därför att han var emot Ordet. 
Det var det som satte igång det. Det var det som gjorde alltihop, att de vände 
sig ifrån Guds Ord. Inte för att Eva kanske hade gett Kain smisk en dag. Det 
var inte det som gjorde det.  

Det första som gjorde alltihop, var att hon vände sig bort från Ordet. Hon 
vände sig bort från Ordet. Och det första som startade prostitutionen i den 
levande Gudens församling, Kristi Brud, var att hon vände sig bort från Ordet 
och godtog romersk lära istället för Guds Ord. Vad har hänt med alla 
organisationer? De har gjort samma sak. 
188 Men Han lovade att i de sista dagarna skulle Han göra en väg till 
återupprättelse igen. Herrens Ord skulle falla på jorden, såsom Han gjorde det i 
begynnelsen, och ge gottgörelse (för vad?) för det som satte igång det. "Emot 
Ordet" Och vad ska den mannen göra, när han kommer, smord med Guds 
Ande? Han bara "bringar barnens Tro tillbaka till fäderna". Det är så Han 
återupprättar. Om du får detta samma Ord på samma plats som Det har Här, 
kommer Det att göra samma sak. 
189 Jesus sade: "Om någon tillhör Mig! Och den som tror på Mig, skall göra de 
gärningar som Jag gör". När de bad Honom att göra speciella saker sade Han: 
"Jag gör bara vad Fadern visar mig. Jag gör inget, förrän jag har sett det först. 
Vad jag ser Fadern göra, det gör också jag. Fadern verkar ännu alltjämt; så 
verkar och jag". Förstår ni det inte? Det är precis som att läsa tidningen. Först 
nu… sedan blev han en "antikrist". 
190 Han kunde inte bli antikrist bara i ande. Sedan blev han en antikrist, och 
denne anden tog en man som lärde samma saker som denne antikrist-ande 
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gjorde. Då blev han en "falsk profet" för antikrist-anden. Hur är det då med en 
människa i en organisation? Välj själva. Jag vet inte vad ni tänker om det. 
191 Slutligen blir han "ett vilddjur". Vänta nu så kommer vi att gå in på det om 
en stund. Det stämmer. 
192 Sådan är Satans treenighet. Satan hela tiden. Satan, "antikrist-ande". 
Antikrist-ande, inkarnerad, "falsk profet". Sedan blir han "vilddjuret". Inte en 
demon, som var i denne antikrist, utan när Satan själv blir utkastad, kommer 
han ner och tar över platsen där demonen var. Det är djävulen i honom. Då är 
djävulen inkarnerad i en man. Det bara upprepar sig. 
193 Det var det Judas Iskariot var. Och vad gjorde han? Var han en av männen 
som var emot Kristus? Han var den som hade hand om pengarna. Han 
vandrade med Honom. Säkert. Han vandrade tillsammans med dem. Han gick 
ut där och drev ut onda andar, och gjorde precis detsamma som de gjorde. 

 
194 Och Kristus var Gud, inkarnerad. Gud, inkarnerad i kött, Immanuel. Judas 
var fördärvets son, och Jesus var Guds Son. Inkarnerad Gud och inkarnerad 
djävul. 
195 Somliga människor kan bara se tre kors vid det tillfället. Där fanns fyra 
kors. Det var tre på Golgata som vi ser. Det var Jesus i mitten, en rövare på 
Hans vänstra sida och en rövare på  Hans högra sida. 
196 Lägg märke till att en rövare sade till Jesus: "Om…" Ni vet att Han är 
Ordet. Men: "Om Du är Ordet, varför hjälper Du då inte Dig själv? Varför gör 
Du ingenting åt det? 
197 Det är samma sak idag. Har ni inte hört dessa gamla djävlar komma och 
säga: "Om du tror på gudomlig helgbrägdagörelse, så har vi några personer 
här, varför öppnar du då inte deras ögon? "Slå mig med blindhet! Slå mig med 
blindhet!" Det är samma gamla djävul. Förstår ni? "Kom ner från korset, så 
skall vi tro dig." "Om du är Guds Son, förvandla dessa stenar till bröd." Det är 
samma djävul. 
198 Gå bara bort från dem. Det gjorde Jesus. Han gjorde Sig inte till clown för 
någon av dem. 
199 De lade en trasa över Hans huvud… över Hans kära ögon så här, och de tog 
en käpp och slog honom på huvudet och sade: "Säg oss, om du är en profet, 
säg oss nu vem som slog dig?" (De skiftade käppen sig emellan). "Säg oss vem 
som slog dig, så skall vi tro att du är en profet." Han öppnade inte Sin mun. 
Han bara stod där. Han var inte någon clown. Han bara gjorde vad Fadern 
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visade Honom. Låt dem gå vidare. Deras stund kommer. Bekymra er inte. De 
rörde vid Hans klädnad, de kände ingen kraft. 
200 Men en fattig liten kvinna, som hade ett behov, bara rörde vid Hans 
klädnad. Han vände sig om och sade: "Vem rörde vid mig?" Det var skillnad 
på vidrörande. Det beror på hur du vidrör Honom, förstår ni, vad du tror.  
201 Satan har nu inkarnerat sig själv från antikrist till falsk profet. Och på 
judarnas tid är "antikrist" inne i den tidiga församlingen. I Den Mörka 
Tidsåldern blev han en "falsk profet" för världen. Ser ni henne där med sin 
"kalk full av styggelser"? Det är till församlingstidsåldern. 
202 Men i tidsåldern efter det att Församlingen har gått Hem, blir han ett 
vilddjur, han blir djävulen inkarnerad, den röda draken själv! Å, tänk! Kan ni 
inte förstå vad jag menar? Då är han förkroppsligad i sitt folk.  

Han har fått sitt folk bundet genom sin makt. Den falske profeten har 
profeterat dem rakt in i det. "Sänder över dem kraftig villfarelse för att de skall 
tro en lögn, och bli dömda genom det." "Förneka Ordet, med ett sken av 
gudsfruktan." 
203 Gud verkar, på Sitt sätt, treenigt: rättfärdiggörelse, helgelse och inkarnerar 
Sig själv i Sitt folk genom Den Helige Andes dop. Samma sak. 
204 Djävulen är precis en efterliknare av Kristus. Å, Satan inkarnerar sig själv. 
Se upp nu. Satan… 
205 När Jesus inkarnerar Sig själv i Sitt folk, så är just det Liv som var i Kristus, 
i den personen. Vad skulle ske om du tog ut livet ur en vinranka och satte det i 
en pumpa? Det skulle inte bära pumpor längre, det skulle bära druvor. 
206 Vad skulle ske om du tog ut livet ur ett persikoträd och satte det i ett 
päronträd? Skulle det bära päron? Nej, det skulle bära persikor: Livet talar om 
vad det är. 
207 När du hör människor säga att de har fått Den Helige Ande, och de förnekar 
detta Ord, så är det någonting galet. Den Helige Ande skrev detta Ord. 
208 Jesus sade detta: "Om en människa har min Ande i sig, skall han göra Mina 
gärningar." Om ni vill läsa det, om ni vill skriva ner det, så är det Johannes 
Evangelium 14:12. Det stämmer. "Den som tror på Mig, han skall själv göra de 
gärningar som jag gör, och ännu mera än detta skall han göra, för jag går till 
min Fader." Sedan helgar och renar Han honom, så att han kan stå inför Gud. 
Bläckdroppen faller där, och tar honom tvärs över klyftan. Förstår ni?  
209 Lägg nu märke till att när Satan inkarnerar sig själv  i sina underlydande, så 
utför de de gärningar som han gjorde. Förstår ni inte det? Vad gjorde han? Han 
kom rakt fram till den oskyldiga kvinnan för att bedra henne. Det är exakt vad 


