
SPØRSMÅL OG SVAR OM SEGLENE

 [En broder taler i et annet tungemål. En annen broder gir 
 en tydning. Forsamlingen ber høyt—Red.]
 Vår Himmelske Far, vi er sannelig takknemlige for at 
vi nok en gang kan ha fellesskap rundt Guds Ord, i Guds 
Nærvær. Vi er så takknemlige for at Du er med oss, denne 
morgen, for å hjelpe oss og for å velsigne oss. Vi ber om 
tilgivelse for våre synder, så våre lamper kan bli fylt med Olje, 
og trimmet og brennende, slik at Du vil bruke oss nå for å ære 
Ditt veldige Navn. For vi ber om det i Navnet til Guds elskede 
Sønn, Jesus Kristus. Amen.
 Vær så god å sitt.
2 Jeg kom akkurat inn da jeg hørte det budskapet gå ut. 
Så jeg er…Det er sant at vi trenger å holde lampene våre 
fylt, holde våre…Dere vet, når den…Når du brenner, kan 
du ikke gå på hva du har gjort, nå. Skjønner? Fordi ild som 
brenner på olje lager karbon. Så det er årsaken for trimmingen 
av…ha deres lamper trimmet, på grunn av karbonet øverst 
på veken. Mange av dere folk rundt min alder, da vi pleide 
å bruke kulloljelampen, ikke sant, de…Den—den—den fikk 
karbon på toppen, hvor den brant, og derfor ville det forstyrre 
lyset. Så du må holde alt karbonet trimmet bort, slik at vi kan 
“presse på videre, mot målet i det høye kall i Kristus.”
3 Nå, det er en—det er en fantastisk vakker morgen, ute og 
inne, som denne Påskehøytiden nærmer seg nå.
4 Og—og vi kommer nå opp til det siste Seglet, i kveld, om 
Herren vil. Og Det er et veldig mystisk Segl, veldig, veldig, 
fordi Det ikke en gang—Det ikke en gang er nevnt i Skriftene 
noe sted, ingen symboler, noe å holde fast i. Det er nødt til å 
komme direkte like fra Himmelen.
5 Og det—det er en—en slags anstrengende tid for meg. 
Det har vært det hele uken. Nå er dette min…er min 
åttende dag i et rom. Og jeg merket meg her inne, mange, i 
disse forespørslene, jeg måtte på en måte plukke ut. Det var 
mange av dem som ønsket samtaler. Og jeg—jeg elsker det. Jeg 
ville gjerne innvilget det nå, skjønner, men jeg—jeg kan ikke 
akkurat nå. For, dere forstår, at alt det vi prøver å gjøre nå er 
å finne åpenbaringen av Herrens vilje, ser dere. Når vi så har 
samtale, da drar det deg bort, bort til en annen side av noe 
annet, ser dere.
6 Og, da, og som i bønn for syke, det er noe helt annet. Du…
Det er visjoner og ting; du studerer annerledes; og du—du er 
salvet annerledes. Det er akkurat som Bibelen sa der: “Et—et 
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tre som er plantet ved elvenes vann.” “Elvenes vann”, ser dere, 
det samme vannet, men det er et utspring som kommer denne 
veien, denne veien og denne veien. Det avhenger av hvilket 
utspring. Det er den samme Ånden.
7 Paulus, 1. Korinterbrev 12, gjorde den samme tingen, 
snakket om: “Det er mange gaver, men det er den samme 
Ånden.”
8 Så, dere forstår, hvis du arbeider, som, med en ting, og 
det så forandres til at du kommer bort til denne andre tingen 
her borte. Dere forstår hva jeg mener. Om du—du studerer i 
den retningen, får du folket…Og nå er hjertene deres stilt 
inn: “Hva er disse Seglene?” Deres oppmerksomhet: “Hva er 
Det?” Kveld etter kveld, når jeg kommer inn hit, er det en slik 
spenning, slik at jeg må snakke om noe annet; bare på en måte 
få—få det roet ned, skjønner dere, og, så, til den Hellige Ånd 
bryter opp Seglet. Og da—da må jeg, hver kveld på den måten. 
Når vi så endrer det til helbredelse eller noe, skjønner, dere…
Folket er helt innstilt på én ting. Du kan nesten ikke forandre 
det tilbake til det andre, med en gang.
9 Og—og da, også, vitende at ting skjer like i deres midte, ser 
dere, at jeg—jeg er bare…Jeg—jeg vet. Jeg vet at dere—dere 
ikke forstår det, skjønner. Jeg er helt sikker på at dere ikke 
forstår det, skjønner. Og dere sier: “Broder Branham, det er en 
hard ting å si.” Jeg vet at det er.
10 Men, se, la meg bare si dette nå. Jeg antar at dette er 
lydbånd kun for oss, og så videre. Men la meg si det, ser dere. 
At, dere—dere ikke…Dere får ikke tak i det, skjønner, og det 
er ikke meningen at dere skal få tak i det. Så ikke prøv å tolke 
noe, skjønner. Ikke prøv å legge deres egen tolkning til det; 
dere vil bare—dere vil bare komme lenger bort. Bare ta mitt 
råd, hvis dere tror meg nå, hvis Gud har—har gitt meg gunst i 
deres øyne.
11 Og dere vet at disse åpenbaringene og ting. Jeg—jeg har 
vært her hos dere en lang tid, ser dere, og det har alltid vært 
riktig. Og for å dobbelt bevise det, at det er rett, ser vi det 
passe rett inn med Ordet. Skjønner? Så, dere vet at Det er SÅ 
SIER HERREN. Det er helt riktig. Ser dere, Det er bevist for 
dere.
12 Ta nå mitt råd, som deres broder. Ikke legg deres egen 
tolkning til noe. Bare fortsett å leve et godt kristent liv. For 
dere vil bare rote dere bort fra den ekte tingen når dere gjør 
det. Skjønner? Dere, dere vil bare rote dere bort igjen fra 
tingen.
13 Og dere er alle bevisste og vet at det er noe mystisk som 
skjer. Og det skjer. Og jeg vet at det gjør. Nå, det er ikke bare 
noe jeg sier; det er Guds nåde som lar meg vite hva det er. Det 
er noe som er overveldende. Og det er borte akkurat nå, og det 
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er ingen måte i verden dere kan se det på. Og det er…Jeg…
Men, så hjelp meg, med denne Bibelen i min hånd, jeg vet hva 
det er. Det har blitt fortalt dere før. Så bare—bare ikke prøv 
å tillegge noen tolkning, men bare tro meg som deres broder. 
Skjønner? Vi lever i en veldig tid. Vi lever i en tid hvor den…
Vel, vi er…
14 Nå, bare vær virkelig ydmyke, vær en kristen, og prøv å 
leve for Gud. Og lev ærlig med din neste, og elsk dem som ikke 
elsker deg. Ikke prøv å lag noen…Dere forstår, når dere gjør, 
så gjør dere det bare til noe mystisk noe, og roter til Guds ekte 
program. Skjønner?
15 I går ettermiddag var det noe som hendte på rommet mitt, 
slik at jeg—jeg aldri vil bli i stand til—til å forlate det, skjønner 
dere. Og, så dere…Og for omtrent to uker siden var det noe 
som skjedde, det vil aldri være i stand til…Så lenge jeg 
lever på denne jord vil jeg—jeg aldri klare å komme unna det, 
skjønner. Og, så, men…
16 Og menigheten, det er ikke meningen at dere skal vite disse 
tingene, så ikke legg noen tolkning til noe. Skjønner? Bare gå 
videre og bare husk hva dere har blitt fortalt. Lev et kristent 
liv. Gå til din menighet. Vær et ekte lys hvor enn du er, og 
bare brenn for Kristus, og fortell folket hvor høyt du elsker 
Ham. Og bare la ditt vitnesbyrd være i kjærlighet, hele tiden, 
blant mennesker. Skjønner? For om du ikke gjør, vil du forville 
deg ut i noe der, og da er du—er du utenfor den opptråkkede 
stien. Ser dere, hver gang dere har prøvd å gjøre det, har dere 
gjort det. Skjønner? Så bare ikke, ikke, ikke prøv å lage noen 
tolkning.
17 Og spesielt i kveld, når dette Seglet kommer opp foran 
dere, ser dere, bare ikke prøv å tolke Det. Bare gå videre og 
bare vær ydmyk, og fortsett videre med det samme enkle 
Budskapet.
18 Nå sier du: “Broder Branham, er det…Vi, som er den 
levende Guds Menighet, skulle ikke vi…” Vel, som jeg 
prøvde…Se her, jeg ønsker å si…Si: “Vel, hvorfor kan jeg 
ikke? Jeg burde ha…” Nei. Nå, ikke.
19 Husk, jeg sier dette til deres beste. Ser dere, jeg sier dette 
slik at dere skal forstå. Hvis dere tror meg, nå, hør på hva jeg 
forteller dere. Skjønner? Skjønner?
20 Nå her, nå, her er en post, og det er, vi kaller det en 
lyttepost, skjønner. Og i den er det radio, skjønner, og der kan 
advarsler og ting bli gjort kjent. Som et sverd i hånden din, 
skjønner, den kan plukke fra det onde eller plukke bare fra 
hvor dens…den får sitt budskap, skjønner.
21 Nå, men nå, for eksempel, for den vanlige mann, har det 
vært så mange kulter og klaner som har oppstått fra små 
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uttømmelser av Ånden, inntil folket blir helt oppjaget i en 
haug med ting, går ut og starter en ny liten bevegelse og, dere 
vet, og ting. Skjønner? Dere må ikke gjøre det nå. Skjønner? 
Nå, bare husk, bare forbli slik dere er.
22 Og dere sier: “Vel, Herren viser…” Nei. Nå, bare vær 
forsiktige, skjønner.
23 Se her. La meg vise dere noe, skjønner. Visste dere at det 
er ti tusener røster i dette rommet akkurat nå? [Forsamlingen 
sier: “Amen.”—Red.] Bokstavelig talt, røster fra mennesker 
som kommer gjennom radioens elektroniske bølger! Hvorfor 
hører dere dem ikke? De er røster. Stemmer det? [“Amen.”] 
De strømmer like gjennom her nå. Det er menneskelige 
skikkelser og kropper som beveger seg gjennom dette rommet 
nå. Stemmer det? [“Amen.”] Vel, hvorfor ser dere dem ikke? 
Skjønner? De er her, faktiske røster akkurat som min røst. Vel, 
hvorfor hører dere det ikke? Skjønner? Det må treffe noe først, 
som kan åpenbare det. Skjønner? Forstår dere nå? [“Amen.”]
24 Nå, bare ikke prøv å tolke noe som helst. Hvis Gud vil at 
du skal vite noe, vil Han sende det til deg. Skjønner? Så bare 
vær virkelig, virkelig solide nå. Stå stille, noe har skjedd. Og 
nå, bare vær virkelig…Dere forstår hva jeg mener, gjør dere 
ikke? [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.] Og bare vær…Ikke 
prøv å gjøre dere underlige, i å være en kristen, for dere—dere 
tar dere selv bort fra Gud. Og dere—dere—dere…
25 Hvis dere kan forstå det, dette er dette Tredje Rykk. 
Skjønner? Dere—dere burde ha grepet det her om dagen. 
Skjønner? Så da, bare husk, det vil ikke være noen 
etterlignelse slik det var med de to andre. Skjønner? Så, det er 
så langt som dere—dere bør vite nå. Bare—bare husk at…
26 Dere forstår nå, det er noe som skjer i dette rommet, og det 
er Noe her. Det er—det er, faktisk, i dette rommet, Engler, Guds 
Røst. Skjønner? Men hvordan kan dere…Dere kan ikke…Hvis 
dere ikke kan høre den naturlige røsten uten at noe sender den 
ut, hvordan skal dere da høre den åndelige Røsten?
27 Nå, du kan kanskje innbille deg at noen synger denne 
bestemte sangen. De er kanskje ikke der en gang, skjønner. 
Men når den faktisk treffer krystallet slik den skal treffe det, 
da gir den en sann tolkning, og viser, stadfester det ved å 
vise bildet. Skjønner dere hva jeg mener? [Forsamlingen sier: 
“Amen.”—Red.]
28 Nå, Guds Ånd, når Den taler gjennom det sanne Ordet, 
stadfester Den Seg Selv, for å vise Seg Selv, at Det er riktig. 
Forstår dere nå? [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.] Ja vel.
 La oss nå be, bare igjen.
29 Himmelske Far, vi skal til å av-…åpne permene på denne 
Boken, og som den fysiske delen av—av å prøve å gi tilbake 
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det Du har åpnet for oss i det åndelige området. Og nå ber jeg, 
Gud, om at Du vil hjelpe meg å gi den rette tolkningen på disse 
spørsmålene. At det kan bli sagt at—at de er…De er til hjelp 
for folket. De er for å gi dem forståelse. Og jeg ber om at Du 
vil gi meg forståelse, så jeg kan sende Den ut til Ditt folk, slik 
at de kan ha forståelse, at vi sammen kan leve til Guds ære og 
herlighet, gjennom Jesu Kristi Navn. Amen.
30 Nå, jeg ønsket bare å si det.
31 Og jeg trodde at denne tingen her kontrollerte de 
lydbåndene, men den gjør ikke, skjønner dere. Og dette 
er et—en skrivebordslampe. Og jeg trodde at kontrollen 
til lydbåndet skulle være her. Men jeg ble fortalt at jeg 
bare skulle gi et håndsignal til brødrene i—i rommet der, 
opptaksrommet, så de skulle vite når de skulle stoppe 
lydbåndene, og når de ikke skulle.
32 Dere forstår, lydbåndene har en verdensomspennende 
tjeneste over alt, skjønner, over alt. Det går ut i alle slags språk 
og alt mulig. Så det er ting som vi kan si rett her, som vi ikke 
ville ville sagt andre steder, skjønner dere, og det er grunnen til 
at vi stopper det.
33 Nå, det å svare på spørsmål er litt av en ting. Så, jeg—jeg 
nå…Å—å—å svare på dette, de fleste av dem, de fleste av 
spørsmålene, utenfor…Nå, alle sammen…Noen av dem har 
ikke en gang noe med Budskapet å gjøre, i det hele tatt, men 
jeg prøver å…eller Seglene i det hele tatt, men jeg kommer til 
å prøve å svare på dem. Og slik de ble gitt til meg, og slik de 
ble stilt. Jeg ble fortalt om de fleste av dem. Eller, en stor del 
av dem var angående forespørsler om forbønn, og de syke og 
lidende. Og—og forskjellige ting som det, og så videre, og så det 
berørte ikke noen av spørsmålene som skulle bli besvart. Og da 
de…Jeg ble gitt en mengde som var—som var, som handlet om 
forskjellige ting, Skriften og ting; men kanskje, hvis vi har tid 
vil vi prøve å besvare dem så godt vi kan. Nå, og om jeg gjør en 
feiltakelse, vel, husk, feilen gjøres ikke med vilje.
34 Så, har alle sammen det bra? [Forsamlingen sier: 
“Amen.”—Red.] Amen. Er ikke dette så…Snakk om 
Himmelske steder i Kristus Jesus, hvilket fantastisk sted, 
hvilken fantastisk tid!
35 Av alle ganger jeg har stått bak talerstolen i tabernaklet, har 
jeg aldri, aldri, noen gang i min tjeneste, noen gang virket i Guds 
områder og de åndelige områdene som jeg har denne gangen; 
langt over noe jeg noen sinne har gjort i min tjeneste, i noe møte 
noe sted, som dette. For det meste handler det om helbredelse. 
Dette er å åpenbare Sannheter, ved den samme Ånd, samme Ånd.
36 Og jeg—jeg har vært for meg selv hele tiden, og har hatt 
pensjon et sted, eller gått ut et sted for å spise. Og jeg har bare 
vært alene, så det har virkelig vært en fantastisk tid.
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37 Og nå, med en gang, enten i morges, eller neste morgen, 
jeg…Antagelig, om vi klarer å komme gjennom i tide, vil jeg 
bare be for de syke denne morgen, hvis disse spørsmålene ikke 
tar for lang tid.
38 Så jeg—jeg må gå for meg selv en liten stund, skjønner. Det 
menneskelige sinnet kan bare tåle så mye. Skjønner? Og når du 
kommer til et punkt hvor du sitter én time, nummen av Guds 
Nærvær, og en Lysstøtte henger der foran deg, du—du kan ikke 
klare det så lenge, skjønner dere. Mennesket kan ikke, kan ikke 
tåle det.
39 Og så, nå, disse spørsmålene er virkelig fine. Jeg setter pris 
på, og visdommen og ting folk bruker. Nå, til det første. Og jeg 
vil forsøke å svare på dem. Og så om jeg—jeg ikke får det rett, 
vel, da må dere—dere tilgi meg.
40 Og om du har en annen tolkning og tror at din idé om det 
er riktig, vel, bare gå videre. Det skader ikke, for det er ikke 
mer enn omtrent ett eller to av dem som har noe med frelse å 
gjøre. Det er bare…
41 De fleste spørsmålene blir stilt på denne andre siden av 
tre-…eller ved Bortrykkelsen av Menigheten. Så, dere ser, 
det er spørsmål her borte, vedrørende ting som skal skje og 
som vil finne sted, i ulike sammenheng. For, vi er nå forbi 
menighetstiden, i vår undervisning i—i Boken. Vi er forbi, her i 
tiden når de hundre og førti-fire tusen blir kalt. Nå, det første 
her:

1. Er de fem kloke jomfruene i Matteus 25, tjenere for—for 
Bruden, eller er de Bruden? Skjønner? Hvis disse kloke 
jomfruene er tjenere for Bruden, hvor er Bruden?

42 Ser dere, nå, ut fra min beste forståelse, disse fem 
jomfruene…Det var ti av dem, vet dere, som gikk ut, ser 
dere. Og dette her er bare et symbol eller en lignelse, skjønner, 
som—som jeg skal fortelle dere. Se, det var ti av dem. Selvsagt 
var det flere enn ti. Det ble bare gjort til et tall. Men så, de—de 
kloke jomfruene hadde Olje i lampene sine. De ukloke hadde 
ikke Olje i lampene sine.
43 “Så hvis de ti der i Matteus, hvis…” Dette er personens 
spørsmål. “Hvis disse ti der, betydde det at det ville være…
eller disse fem, mener jeg, det ville bare være fem, skjønner, 
bare fem mennesker?” Nei, det betyr ikke det.
44 Det er bare et symbol på jomfruene, skjønner dere, på 
jomfruen som gikk ut med Olje i lampene sine. De er en del av 
den Bruden. Og i følge min forståelse…
45 Og legg merke til dette nå, at de var jomfruene på det 
siste vaktskiftet. Går man ned gjennom vaktskiftene, hadde 
det vært syv vaktskifter. Og i det syvende vaktskiftet, 
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midnattstimen, som vi er i slaget av nå, skjønner. Nå, i dette 
midnattstime-vaktskiftet, våknet disse jomfruene og trimmet 
lampene sine, og gikk inn; mens den sovende jomfruen…
46 “Nå, denne delen her, disse fem”, hvis det er meningen 
med spørsmålet, hvilken mening, “var det bare fem?” Og vi har 
mange spørsmål her inne om de—de syv tusen, og så videre. Nå, 
det, det var bare et symbol, en del av dem. Og alle som våknet 
i denne siste tidsalderen her, det syvende vaktskiftet, som…
“Hvis det ikke var flere—flere enn fem som våknet på den 
tiden, som ble forvandlet, gikk inn med Bruden, og så videre, 
Brudgommen? Nå, hvis de selv…”
47 Det betyr ikke at det bare kommer til å bli fem. For de 
sover, gjennom alle tidsaldrene; som vi kommer til denne uken, 
skjønner.
48 I Paulus dager, engelen til menigheten i Efesus; Paulus, 
som grunnla denne menigheten og var budbæreren til 
den. Husk, Paulus, som grunnla menigheten i Efesus, ble 
budbæreren til den menigheten. Og Ånden, som var i landet 
på den tiden, var en Løveånd. Og løven er Løven av Judas 
stamme, som er Kristus, og Kristus er Ordet. Paulus, med 
Ordet til den tidsalderen! Tusener falt i søvn i den tidsalderen. 
Stemmer det? [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.]
49 Så kom den neste tidsalderen, og tiden da menigheten slo 
seg til ro i—i en mørk tidsalder, Okseånden gikk ut; arbeid, 
strev og offer, og gav sine liv. Tusener på tusener falt i søvn, 
under martyrdom og alt mulig. De venter, ser dere.
50 Da, og den neste tidsalderen kom, den lutherske, 
reformasjonens tidsalder. Der gikk de klokeste, i menneskets 
kløktighet. Hvis dere merker dere, mennesket gikk ut med det, 
og da han gjorde det, la han til sin egen kløktighet. Det er 
hva som giftet han inn i den andre delen, ser dere. Skjønner? 
Om han bare hadde holdt seg til Guds visdom, bare reformert 
og trukket ut…Men hva gjorde han? Etter at den mannen 
som hadde budskapet, Luther; etter Luthers død, fikk de en 
luthersk organisasjon.
51 Etter Wesleys død, fikk de en metodistisk organisasjon. 
Skjønner? Der, dere fortsetter å gå i den retningen. Det—det 
bare…Det gjør det. Nå, jeg ønsker at dere skal legge merke 
til—til—til dette, skjønner. Nå, noen vil kanskje spørre om 
Pinsen, som var den—den tredje tidsalderen.
52 Dere forstår, hver og en av disse tidsaldrene fikk se litt av 
den Hellige Ånd. Rettferdiggjørelse er et verk av den Hellige 
Ånd; helliggjørelse er et verk av den Hellige Ånd; men dåpen 
er den Hellige Ånd. Det er grunnen til at en profetisk Profet 
måtte komme ned. Ingen budbærer til tidsalderen, for den 
Hellige Ånd kom Selv, i Sin fylde, i dåpen.
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53 Men på slutten av tidsalderen, slik det alltid ender opp 
med de andre, da finner vi der, budbæreren som ble sendt. Og 
alle disse skruplene og ting vil bli plassert på sine plasser, slik 
som det, så kommer Bortrykkelsen for Menigheten.
54 Men slik mange plasserer alle disse forskjellige tingene: 
“Solen blir til mørke, månen…” De plasserer det langt 
tilbake her i den kristne tidsalderen. De bare feiler å i se disse 
tre spørsmålene som ble stilt til vår Herre der, ser dere, da Han 
besvarte dem.
55 Nå, forrige kveld, jeg tror ikke det er noe spørsmål i det 
hele tatt. Vi tok hvert av disse spørsmålene og satte dem rett 
under Seglene. Og Seglene er Selve Boken, komplett.

 Tror du det, doktor? [En broder sier: “Ja.”—Red.]
56 Se, hele tingen var innhyllet sammen. Og vi tok hva Jesus 
sa her. De stilte tre spørsmål, ser dere: “Når vil disse tingene 
skje? Hva vil tegnet på Ditt Komme være? Og hva er verdens 
ende?” Og Han kom like ned…Og vi tok dem alle sammen 
under dette, unntatt ett. Hva var det? Syvende Segl. Hvorfor? 
Ser dere, det er ikke kjent. Der har du det. Hver og en av dem 
kom rett ut. Jeg sammenlignet dem, helt nøyaktig, frem og 
tilbake.
57 Og jeg, da jeg skrev forrige kveld, og kom inn der og 
begynte å…Jeg gikk tilbake for å se på mitt gamle notat som 
jeg tilegnet meg—av der tilbake. Vel, jeg så hvor jeg plasserte 
det ene i det andres sted, slik som det. Jeg krysset dem, frem og 
tilbake. Det er hva jeg gjorde. Jeg antar at dere grep det. Fikk 
dere, dere tak i det? Skjønner?
58 Jeg hadde skrevet ned her hva jeg skulle skrive her på 
denne andre siden, og skrev det ned her borte. Satte—satte 
begge to, 9, 11, eller 9, 6, eller hva…eller 6 og 11, og—og—og 9 
og 11, nei det var ikke slik. Det var vice versa, det neste verset 
under der. Skjønner? Og det var det, svaret, mellom pesten og 
krigen, ser dere. Det er hvor det var.
59 Så jeg var bare så glad! Jeg holdt bare på som en—en…
Jeg nøt stimulansen fra åpenbaringen. Så jeg—jeg plasserte 
det, dette bort her. Satt der med en blyant, eller en penn, og jeg 
skrev ned 11 på begge steder, da det ikke skulle være slik. Jeg 
tror det var 9 i stedet for 11 på den andre siden.
60 Men nå, så dere hvordan de gikk fullkomment i parallell? 
Nå, ikke glem det. De gikk i parallell ned til det Sjette, og 
stoppet, skjønner. Og se på—se på åpningen av Seglene; 
det kommer ned til det Sjette, og stopper. Bare: “Stillhet i 
Himmelen”, det er alt som stod der, “i omkring en halv time.”
61 Nå—nå, i disse, ser dere, jeg…jeg blir nødt til å skynde 
meg og svare på disse. Fordi, ser dere, hver av dem er en tale, 
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fire uker lang, skjønner dere, på—på hvert av dem, og du bare 
går over på noe annet. Men jeg—jeg ønsker ikke å gjøre det, for 
jeg ønsker å ta for meg alles spørsmål, så langt jeg kan.
62 Disse jomfruene, ser dere, de bestod av…Det er bare en 
del av dem, i den tidsalderen, skjønner. Hver tidsalder har 
jomfruer. Skjønner? Et—et Segl…

 Engelen kommer til menigheten. “Skriv til engelen i Efesus 
menighet.” Skjønner?
63 Kommer så bort hit, så etter det som ble skrevet til 
menigheten i Efesus, sammenlign det tilbake, et Segl blir 
åpnet. Det er bare slik vi bringer det frem, prøver å få det alt 
sammen til dere (skjønner hva jeg mener?), om Herren vil.
64 Hva hadde de først? Menighetstider. Stemmer det? Neste 
ting, budskapet til menighetstidene. Har alle det klart for seg 
nå? Skjønner?
65 Først tok vi for oss menighetstidene, og tok historien, la 
ut om Nikeakonsilet og før-nikenske konsiler, og alt mulig vi 
kunne finne i historien, og fant ut at den korrekte tolkningen 
av Ordet var helt i følge historien. Og brakte det videre opp 
til denne tid, i dette Laodikea. Og dere—dere trenger ikke ha 
historien bak det; dette er å lage historie nå, ser dere. Der er 
det. Og så, viste hva som ville være i denne tidsalderen.
66 Nå kommer vi tilbake med Seglene, og åpner det Seglet. 
Gud åpner det Seglet for oss. Hva er det? Først er det en 
budbærer, menighetstid; deretter kommer de Syv Segl.
67 Nå, vi lærer om korrupsjonen som rammer i den syvende 
menighetstid. Men det Syvende Segl åpenbarer ikke noe, 
hva som kommer til å skje med den. Skjønner? Fordi, på 
slutten av den menighetstiden skal det komme en profetisk 
gave for å åpenbare disse tingene. Skjønner? Følger dere det? 
[Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.] Ja vel. Nå, legg merke til 
hvordan hvert av de Seglene…
68 Så kom jeg bort hit, og disse tre spørsmålene blir stilt til 
Jesus Kristus: “Hva, når skal dette skje: ‘Det skal ikke bli 
stein tilbake på stein’? Når vil dette bli tatt ned, dette verdens 
religiøse sentrum, og et annet bli satt opp? Se, når vil det 
skje?” Antikrist i bevegelse! Ser dere? Og hva dro ut for å møte 
det? Ordet, Ordet mot ordet.
69 Så gikk det over i politikk og alt mulig annet, og der gikk 
oksens arbeid. Skjønner? Det er nøyaktig den andre her. Og 
Jesus sa det, i Matteus 24, ser dere. Så kom vi videre derfra, til 
reformatorenes kløktighet, menneskets Livsvesen dro ut for å 
møte det. Det er hva som skjedde. Så kom vi videre, det neste, 
til det Fjerde Seglet, da antikrist ble en konglomerat, og fikk et 
navn: “Døden.”
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70 Se nå hva Jesus sa: “Og han ville kaste henne til ilden, 
og til og med drepe hennes barn.” Det er døden som rir. Det 
er både protestanter og katolikker, dødens merke på hver av 
dem. Ser dere: “Hun og hennes barn blir ødelagt.” Så hvis du 
er avhengig av din denominasjon, bør du helst komme deg bort 
fra den her og nå.
71 Og da det så kom til det Syvende Segl, stanset Jesus 
akkurat der. Han åpnet det Sjette Seglet, ved å si: “Månen 
vil bli til blod, og mørke og alt mulig.” Disse tingene ville 
skje. Vi kom like hit og åpnet opp det Sjette Segl. Etter at det 
Sjette Segl ble åpnet, svingte vi rett tilbake og viste den samme 
tingen.
72 Der har du det, med tre forskjellige steder i Skriften, 
knyttet dem sammen med åpenbaringen. Skjønner? Se. Stedet 
hvor Jesus sa det; stedet hvor da Han åpnet Boken, var den 
skjult fra verdens grunnleggelse; og så åpenbaringen for denne 
tid her, plasserte den rett inn der, knytter de tre sammen. Og 
tre er et vitne. Så det er sant. Det er absolutt sant.
73 Nå, disse jomfruene som kommer til syne her, det er de 
som sovner, og så blir hele legemet gjort fullstendig med den 
gruppen. Det vil da utgjøre den…skjønner, for å utgjøre 
de—de kloke jomfruene. Og de ukloke jomfruene er de som 
begynte bak der på samme tid som de kloke jomfruene 
begynte, antikrist, og det er de som prøver å kjøpe Olje.
74 Nå, se bare her og se hvor fullkomment, hvor enn du går. 
Jeg kunne stått her og fortalt de tingene som blir åpenbart i 
det rommet, la meg si dere, det ville gjort hodene deres svimle. 
Men hvordan skal du gjøre det, når du har en hel ting her?
75 Og når du så, på en eller annen måte, når du kommer deg 
bort fra folk, da begynner det å åpne opp mysterier. Da ser 
du også ting som du ikke våger si til folket. For dere skjønner, 
hvis det kom frem, ville de startet små ismer.
76 Og la oss da se på hva denne lille helbredelsesgaven har 
gjort, hvordan den har forvirret menigheten. Alle kom med en 
stor begivenhet, alle fikk dette; og innerst i mitt hjerte (Gud 
vet at det er sannheten) visste jeg at det ikke var rett, for Han 
fortalte meg det. Skjønner? Men det er en falsk etterligning, 
bare for å avlede folk. Nå, det stemmer. Nå, men dere forstår, 
du kan ikke si de tingene. Best å bare la det være.
77 Og dere husker det Tredje Rykk? Han sa: “Ikke si det til 
noen.” Hva var det jeg sa at det var? Hvor mange husker det? 
Sannelig. Glemmer det ikke, der tilbake, prøvde å få skolissen 
gjennom det hullet i den lille skoen, i visjonen? Han sa: “Du 
kan ikke lære pinsevennbabyer overnaturlige ting.”
78 Jeg sa: “Dette vil bli det Tredje Rykk, og Det vil ikke bli 
kjent, så hjelp meg, ved Guds nåde.”
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 Nå—nå er vi—vi er helt fremme ved endetiden nå. Det vil 
ikke være lenge før Nådestolen vil bli Domstolen. Når dere 
ser disse tingene komme inn, og disse menneskene komme inn, 
burde dere komme inn også, hvis dere ikke er inne allerede. 
Skjønner?
79 Nå, “Samlet i Himmelske steder,” ser dere, det betyr meget 
mer enn bare å glede seg. “I Himmelske steder”, hvis dere 
virkelig er samlet i Kristus, er det med stor ærefrykt.
80 Å stå ved…Herrens Engel, en skulle tro at du bare ville 
rope og juble. Slik, slik er det ikke. Det skremmer nesten 
livet av deg. Skjønner? Så dere forstår, det—det er en forskjell 
mellom det å bare glede seg med fryd og dans, som er helt i 
orden, og det å komme frem for den ekte tingen. Skjønner? 
Skjønner? Det er hvor frykten. Det er en ærefryktig ting. 
Ikke at du frykter at du er fortapt; men virkelig foran et 
Englevesen, og den Hellige Ånd Selv som står der.
81 Nå, det vil være en del av Bruden. Det er hva som vil gå 
inn og fullstendiggjøre den, skjønner, alle de som sover. Og kan 
vi ikke absolutt se…
 [Lydbåndopptakersystemet svikter. Tomt spor på 
lydbåndet—Red.]…ber nå om at Du vil gi helbredelsen av folket, 
gjennom disse lommetørklærne, lagt på. I Jesu Navn. Amen.
 Nå, er det i orden nå? [Brødrene sier: “Amen.”—Red.] Takk. 
Tråkket noen på noe? [En broder sier: “Har for mange opptakere 
på den linjen.”] For mange opptakere la for mye press på den. 
Skjønner? Ja vel, bare bytt. Bare ta et lydbånd og bytt lydbåndet, 
og lag det av den. Nå, legg merke til det neste spørsmålet.
2. Bør evangelister fortsette på feltet?
82 “I vår tid”, er selvsagt hva de mener. Ja visst, for all del. 
Ikke forandre en ting. Hvis Jesus kommer i morgen tidlig, 
forkynn i dag som om det kom til å skje ti år fra i dag, men lev 
som om det kom til å skje i denne time.
83 Ikke—ikke bli rådville nå. Det er hva jeg prøver å advare 
dere mot, skjønner. Bare ikke vær rare, merkelige. Ikke 
forandre noe. Men om dere gjør noe feil eller gjør ondt, 
vend om, skjønner, kom tilbake til Gud. Fortsett med deres 
evangeliske tjeneste slik dere alltid har gjort.
84 Hvis du bygger et hus, sett det opp. Kommer Jesus i 
morgen, vil du bli funnet trofast i tjenesten. Hvis du bygger 
en kirke, fortsett, sett den opp. Jeg ville heller lagt pengene 
mine i noe som det, enn å bli funnet med dem i lommene mine. 
Skjønner?
85 Så bare—bare hold på, fortsett som dere er. Forstår alle nå? 
[Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.] Fortsett videre, og gå bare 
videre slik dere er. Nå, bare—bare ikke stopp. Ikke gjør noe…
Bare fortsett akkurat slik dere er. Fortsett å tjene Herren.
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86 Nå, for eksempel, hvis du—hvis du jobbet for en mann, og 
du visste at det var femten minutter til det var tid for å dra 
hjem. “Vel”, ville du sagt, “å, bare femten minutter til, så jeg 
kan like godt gå bort og sette meg ned.” Du ville blitt trukket 
for de femten minuttene.
87 Hvis du planter hvete; plant hveten din. Høster du poteter; 
fortsett, ta dem opp. Sier: “Vel, ingen vil spise dem?” Det 
spiller ingen rolle. Grav dem opp uansett. Skjønner? Ja. Bare 
fortsett slik du gjør.
88 Jeg fikk et brev fra noen her om dagen. Noen fortalte dem, 
sa: “Vel, tiden er inne. Selg gården. Nå, dere kommer ikke til 
å ha bruk for maten dere lever av på gården”, sa, “for dette 
Tusenårsriket kommer til å begynne, og dere vil ikke ha behov 
for det. Så bare gå i gang…Og mens Trengselstiden pågår, 
barna deres er ikke frelst, så bare la dem…La—la barna få 
gården, hvor de kan spise fra den, men selg dere gården”, 
og—og noe i den duren. Og, å, de hadde det…
89 Jeg sa: “Å, du!” Hvis jeg visste at Han kom i morgen, og jeg 
var en bonde, ville jeg tatt inn avlingen min i dag. Sannelig. 
Hvis Han gjorde meg til en bonde, ville jeg forbli på min post. 
Det stemmer. Om Han hadde gjort meg til en mekaniker, sa 
hvem…
90 Noen sa, her om dagen, han sa: “En kar kom inn og sa: ‘Si 
meg, broder, vet du hva?’ Han sa: ‘Jeg kommer til å gi deg det 
andre nøkkelsettet. Jeg kjøpte en ny bil.’ Han sa: ‘Jeg kommer 
til å gi deg det andre settet med nøkler’, sa det til pastoren 
sin. Sa: ‘Jeg kommer til å gi deg det andre nøkkelsettet, for 
Bortrykkelsen kan komme, vet du, og’, sa, ‘jeg kommer ikke til 
å ha bruk for det lenger.’” Pastoren kom til å gå glipp av det, 
skjønner dere. Å! Det er å gjøre seg klar, er det ikke? Ja vel. 
Men det er—det er slik det er, skjønner, vi må ikke være på den 
måten.
91 Vi må være en—en fornuftig, solid kristen, skjønner, at jeg 
er satt her for å arbeide helt frem til det siste minuttet. Jeg har 
en jobb å gjøre, og jeg vil bli funnet trofast på post gjørende 
min plikt. Hvis han kommer om morgenen, vil jeg stå rett her 
bak talerstolen.
92 Du sier: “Broder Branham, hvis Han skulle komme denne 
morgen, burde ikke du være der ute?” Nei, sir!
93 Dette er min post og min oppgave. Jeg kommer til å stå 
akkurat her og forkynne når Han kommer, og si de samme 
tingene som jeg gjør. Da, når Han kommer, vil jeg bare dra 
videre ut med Ham, ser dere.
94 Hvis jeg hypper poteter, vil jeg bare hyppe i vei, alt jeg 
bare kan. Når Han kommer, vil jeg bare avslutte å hyppe og fly 
av gårde.
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 Husker dere jubelåret? Hvis de hy—hyppet med en hyppe, 
fortsatte de bare med å hyppe. De visste at jubelåret kanskje 
varte i ti minutter til, og trompeten ville lyde i jubelåret. 
De fortsatte bare med å lempe høy, hva enn de gjorde. Men 
da trompeten lød, da slapp de høygaffelen, og forsvant. Ser 
dere, der er det, bare fortsett å lempe høy inntil trompeten 
lyder. Ja vel.
 [En lyd høres fra noe i nærheten—Red.] Spørsmål: “I følge 
åpningen…” Gjorde det…Skjedde noe? Hva? Det—det laget 
en lyd her oppe. Et spørsmål:
3. I følge åpningen av det Femte—Femte Segl, måtte—måtte 

Moses og Elias dø. Hva med Enok?
95 Jeg vet ikke. Skjønner? Jeg—jeg…Hvis jeg ikke vet, 
kommer jeg bare til å fortelle dere at jeg ikke vet. Skjønner? 
Jeg—jeg vet ikke—jeg vet ikke alle svarene, folkens. Jeg—jeg 
vet ikke. Og hvis jeg ikke vet, kommer jeg til å fortelle dere at 
jeg ikke vet. Hvis jeg vet…Jeg vil ikke fortelle dere noe før jeg 
vet, skjønner. Men jeg—jeg vet ikke.
96 Jeg har ofte lurt på det selv. Det var Enok…Jeg ser Moses 
komme, og Elias kommer tilbake, og de blir drept, ser dere, 
men nå, Enok ble forvandlet før tiden. Jeg har ofte tenkt og 
lurt på det selv: “Vel, hva, hva med det?”
97 Men så, her er den eneste trøsten jeg kan gi, er dette. Legg 
merke til dette, Moses tjente bare Gud i førti år. Skjønner? 
Han var—han var hundre og tjue. Men tjue år…De første førti 
årene, mener jeg, fikk han sin utdannelse. Stemmer det? De 
neste førti årene, tok Gud det ut av ham. Og de tredje førti 
årene, tjente han Gud. Skjønner? Ja vel. Men Enok vandret fem 
hundre år innfor Gud, og var plettfri. Skjønner? Skjønner? Så, 
Moses kommer tilbake for å tjene en tid til; han og Elias.
98 Nå, det, jeg sier ikke at det er riktig, ser dere. Jeg bare gir 
dere det som en tanke, skjønner. Men bare å si hvilken del, 
det kan jeg ikke. Jeg kan virkelig ikke si dere hva—hva som 
skjedde der, eller hva Gud vil gjøre.
4. Hva er navnet på…som vil være på folket i Åpenbaringen 

3,12?
99 Jeg—jeg vet ikke. Ja. Han sa: “Gi dem et nytt navn.” 
Jeg—jeg—jeg vet ikke hva det er, skjønner. Det vil antageligvis 
bli gjort kjent når vi kommer dit, men jeg—jeg vet ikke hva 
det er nå, ser dere. Skjønner, Han kommer til å gjøre det. 
Skjønner? Han gir dem et nytt navn som—som de bare selv 
visste om. Skjønner?
5. Nå, broder Branham, finnes det noe Skriftsted som tillater 

ekteskap etter skilsmisse? Dette er veldig viktig.
100 Det står: “Viktig.” Vel, det er grunnen…Det hører ikke 
inn under dette. Så langt jeg kan se, min broder eller søster, 
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hvem enn det måtte være, det finnes ikke, med mindre din 
partner er død. For Bibelen sier: “Vi er bundet til dem så lenge 
de lever.” Skjønner?
101 Så, så—så langt som å være “noe Skriftsted?” Det er hva 
som blir spurt om her: “Finnes det noe Skriftsted?” Skjønner? 
“Finnes det noe Skriftsted?” Ikke som jeg kan finne, ser dere, 
ikke som jeg kan finne.

 For Paulus sa at paret som er gift: “Hvis partneren er død, 
da står de frie til å gifte seg med hvem de vil, i Herren.” Men 
inntil da, men, pass på, du tar det: “Inntil døden skiller oss 
ad.” Der har du det. Du har avlagt en ed på det, ser dere.
102 Så, jeg tror ikke det finnes. Nå, hvis det er…Hvis du fant 
noe, og det stemmer, vel, ja—Ja vel. Men, for min egen del 
finner jeg—jeg ikke noe.

6. Hva betyr “oljen og vinen må du ikke skade”, i 
Åpenbaringen 6,6?

103 Det er den Hellige Ånd. Skjønner? Vi gikk nettopp gjennom 
det. Antagelig noen, dere vet, kom litt sent inn i Budskapet, 
de…vel, til de andre lydbåndene, forstår dere.

 “Oljen og vinen må du ikke skade.” Hva betyr oljen og 
vinen?

104 Oljen, slik vi tok det for oss i symbolform, betyr den Hellige 
Ånd. Skjønner? Vinen er…og oljen, er knyttet sammen i 
Bibelen, i tilbedelse. Skjønner? Og vinen, slik vi tok det, det er 
hvor jeg fikk idéen: “Stimulansen.” Vinen stimulerer. Og vin, i 
sitt—sitt motbilde av det naturlige, fra stimulans, er åpenbaring.
105 Nå, bare tenk. Hva stimulerer Menigheten? Åpenbaring. 
Skjønner? Så, vinen, den nye vinen, ville være…Se nå. 
Oljen og vinen gikk sammen, i offeret; gikk sammen, i—i 
menighetens tilbedelse. Legg nå merke til dette, samlet 
sammen, knyttet sammen.
106 Hvis du har en bibelordbok, slå opp og du vil se en hel 
rekke steder hvor vin og olje knyttes sammen i tilbedelse. Hvis 
du har en—en Cruden’s, vel, du finner det der.
107 Legg merke til dette. Men nå, ser dere, oljen er alltid den 
Hellige Ånd. Vi finner det her i Esekiel. Og vi finner det i 
det Gamle Testamentet. Vi finner det gjennom hele det Nye 
Testamentet.
108 Hvorfor salver vi de syke med olje? Vi salver de syke med 
olje fordi det symboliserer utgytelsen av den Hellige Ånd over 
dem. Skjønner? De kloke jomfruene hadde også Olje; de ukloke 
hadde ingen Olje, Ånd, skjønner. Nå, det er Oljen. Og så vinen, 
den—den er…Hvis oljen representerer, representerer Gud. 
Gud er Ånd. Skjønner?
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109 Gud er Ord. “I begynnelsen var Ordet; Ordet var hos Gud. 
Ordet ble kjød, og det var Gud.” Nå, da, hvis Ordet nå i…
sitter her i en naturlig form, nå, vinen er vannet slik, at, eller 
åpenbaringen som åpenbarer denne tolkningen av Ordet, som 
stimulerer den troende, skjønner dere. Du verden, de bare sier: 
“Jeg har aldri sett Det før! Du verden! Glory!” Hva er det? Ser 
dere, stimulansen, skjønner, av åpenbaring.
110 Jeg visste ikke det før her om dagen, da jeg satt der, heller. 
Skjønner? Nå, det er: “Hva er det oljen og vinen…” Det var: 
“Du må ikke skade.” Det var rytteren på den svarte hesten. Og 
det var i løpet av den mørke tidsalderen, menighetens tredje 
tidsalder. Legg merke til dette. Og der inne: “Det var bare lite 
grann igjen av Det, bare lite grann, men ikke skad Det.”
111 Og jeg tror at om du skaffer deg den, det—det Tredje Segl, 
på lydbånd, vil du…du vil finne det der, hvor vi forklarte det 
i detaljer, eller i detalj, mener jeg.
7. Broder Branham, er Livets Bok hos Lammet og Livets Bok 

den samme Boken?
112 Ja visst, skjønner, for det er hvor hele gjenløsningen er 
skrevet, i denne Boken. Skjønner? Navnene deres er i Den. Du 
sier: “Vel, navnet vårt blir skrevet i Livets Bok hos Lammet, 
broder Branham. Jeg—jeg fikk det skrevet inn forleden kveld.” 
Nei, det gjorde du ikke. Nei, det gjorde du ikke. Du bare fant 
ut at det stod Der, forleden kveld, skjønner, for deres navner 
var skrevet ned før verdens grunnleggelse. Skjønner? Det er, 
det er akkurat den samme Boken, ser dere.
8. Nå, broder Branham, er det sant at—at enhver jøde født 

siden Kristus kom, vil bli frelst? Og hvem er de hundre og 
førti-fire fire tusen? Er det de som er forutbestemt til å bli 
forseglet av den Hellige Ånd? Og hva er deres oppgave?

113 Det er omtrent tre spørsmål i ett, der. Men, her, det første:
 Er—er det sant at enhver jøde født siden Kristus, som kom 

inn i verden, kommer til å bli frelst?
114 Nei. Ingen ting vil bli frelst, kun de som fikk sine navn 
skrevet i Livets Bok hos Lammet før verdens grunnleggelse, 
jøde eller hedning. Skjønner? Det er alt. Boken inneholder 
dette mysteriet, og Boken bare åpenbarer det nå; ikke enhvers 
navn, men hva mysteriet i Boken er, mens den roper opp disse 
navnene. Forstår dere det endelig nå? Skjønner?
115 Boken sier ikke: “Nå, Lee Vayle kommer til å bli frelst 
i løpet av denne menighetstid, eller—eller Orman Neville”, 
eller—eller hvem enn. Nei, den sier ikke det. Det bare viser 
mysteriet, åpenbarer mysteriet om hva tingen er. Men vi selv, 
ved tro, tror Det. Det er hva jeg sa her om kvelden.
116 Noen sa: “Vel, det er ikke noe vits i at jeg prøver på det. 
Broder Branham sa det bare ville være én som ville bli frelst i 
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Jeffersonville.” Skjønner? Nå, ser dere, det er å vise en lignelse. 
Det—det—det er ikke, det—det er ikke det. Det kan være 
tusenvis som blir frelst. Jeg vet ikke. Jeg håper at alle sammen 
blir frelst, ser dere, men jeg vet ikke.

 Men her er måten jeg vil tro det på: “Jeg er den ene.” Du 
må tro det samme på dine vegne. Hvis ikke, da er det noe galt 
med troen din; du er ikke sikker på hva du gjør.
117 Hvordan kan du—hvordan kan du gå opp dit, ansikt til 
ansikt med døden, når du ikke er helt sikker på om du er frelst 
eller ikke? Skjønner? Hvordan kan du gå ned dit og si til denne 
lamme mannen som ligger her, blind og forvridd: “SÅ SIER 
HERREN. Stå opp! Jesus Kristus gjør deg hel”?
118 Hvordan kan du holde stand, den gamle kalde stive 
kroppen som ligger der, som er død, og har vært død i timevis, 
og som ligger der, kald og stiv, og si: “SÅ SIER HERREN, stå 
opp på dine føtter”? Du bør, du må vite hva du snakker om. 
Skjønner?
119 Vel, si meg: “Døden krever alt. Alt er borte.” Ja, men når 
Guds Ord blir åpenbart; og du vet det er Gud, det forandrer 
ting. Det stemmer.
120 Nå, ja, disse jødene er ikke…Ikke alle jøder vil bli frelst. 
Nei, sir. De vil ikke bli frelst; bare de som…Når der er—er 
jøde Han taler om, “jøde”, bare som et navn som ble gitt dem 
etter at de forlot…tror jeg, Nebukadnesar der, begynte å kalle 
dem “jøde”, først, fordi Judas stamme ble brakt dit. Og de ble 
gitt navnet “jøde”, nå, fordi de kom nedenfra Judea, og de fikk 
navnet jøde.
121 Men nå, Israel er annerledes. Israel og en jøde er, er ikke 
det samme. Enhver jøde—enhver jøde er ikke en israelitt, ser 
dere. Nei, han er bare en jøde. Men da, Israel…Paulus sa aldri 
at alle jøder vil bli frelst. Han sa: “Hele Israel vil bli frelst.” 
Hvorfor? Israel er et navn, det er—det er gjenløsningens navn, 
hele veien tilbake. Skjønner? Og hele Israel vil bli frelst, men 
ikke hele Judea—Judaismen vil bli frelst. Skjønner?
122 Akkurat som hedninger, det vil være en…Det er tusenvis 
på tusenvis av—av mennesker, ja, bokstavelig talt millioner, i 
disse organisasjonene, og de kalles “kristne, Kristi menighet” 
og alle slike navn som det. Det betyr ingen ting. Ikke…Det 
betyr ikke at de vil bli frelst.

 Folk sier: “Nå, du er nødt til å tilhøre dette eller det, en 
organisasjon, en bestemt organisasjon. Hvis navnet ditt ikke er 
i vår bok, er du fortapt.” Nå, det er en kult. Skjønner? Det er 
en kult. Skjønner?
123 Det er bare én måte du kan bli frelst på, og det er: “Ikke 
den som vil, eller den som løper, den som…Da, det er Gud 
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Som viser nåde.” Og Gud, ved Sin forutviten, forutbestemte 
en Menighet til Sin herlighet, og det er de som vil bli frelst. 
Nemlig. Nå, din tro er så forankret Der!
124 Du sier: “Vel, min tro er forankret Der.” Og se hva slags liv 
du lever. Du ser at du ikke en gang er skikket til å være Der. 
Ankeret ditt er feil. Du har det i sand i stedet for på en klippe. 
Den første lille bølgen vil kaste den av. Mhm.
125 La Ordet bli åpenbart i noe. “Min menighet forkynner ikke 
Det!” Det viser der og da at du ikke var forankret på en klippe. 
Du var i sand. Mhm. Det stemmer. Så, nå ser dere, nå.
 Og de hundre og førti-fire tusen, er dette de forutbestemte?
126 Ja visst. Det er Israel, åndelige Israel.
127 Bare tenk, det vil være millioner av dem der inne. Jeg bryr 
meg ikke om hvor mange som er der inne nå; en hel gruppe 
antar jeg, men de vil ikke alle bli frelst fordi de er i Judea. 
Skjønner?
 Har dere noen anelse om hvor mange som er der inne nå? 
Jeg vet ikke. Men de er antageligvis…Etter at denne neste 
forfølgelsen begynner å reise seg…De samler seg ved…Dere 
vet, jeg har et lydbånd angående dem, tar det med meg vestover 
nå til—til en av de—de—de, Covenant menigheten som er i…
128 Det er bare den gamle…Å, jeg glemmer nå. Det startet 
den…De har dem der nede i Afrika. Den nederlandske 
reformerte. Det er Den nederlandske reformerte kirke, er 
Covenant. Nå, hvis noen av dere sitter her, vil jeg fortelle 
dere hvorfor. Dere holder fremdeles fast på den gamle 
heidelbergske katekismen, og det er presis grunnen til at dere 
fremdeles er i den…fremdeles nederlandske reformerte. 
Så, dere kan gjerne polere det med et amerikansk navn. 
Det—det er tingen bak det, for dere forkynner fra den gamle 
katekismen, den gamle Heidelberg. Spør deres pastor om det 
ikke stemmer. Skjønner? Så, nå, merk dere dette.
 Ett hundre og førti-fire tusen, er de forutbestemte til å bli 

forseglet av den Hellige Ånd?
129 Ja visst. Det er helt riktig. Ja vel. Nå, hvis det er noen…
Nå, hvis jeg er…
 Hvis jeg ikke svarte, slik dere ønsket, vel, kanskje er jeg…
Jeg kan ta feil, skjønner. Men dette, det er så langt jeg vet, 
forstår dere. Dette er så langt jeg vet.
9. Broder Branham, da du har fortalt eller for…om slangens 

sæd…(Uff-da, jeg la ikke merke til denne. Så dette kom 
uventet på meg.)…slangens sæd denne uken, vil det være 
i orden å stille dette spørsmålet? Vennene mine har spurt 
meg om å forklare 1. Mosebok 4,1, og jeg kan ikke. Vil du 
hjelpe meg?



18 ÅPENBARINGEN AV DE SYV SEGL

130 Det er—det er utenfor temaet. Men uansett vil jeg—vil 
jeg—vil jeg prøve mitt beste, med Guds hjelp. La oss se nå. La 
meg se litt, bare en liten stund. Jeg tror det er hvor hun sa: 
“Jeg har fått en sønn fra Herren.” Jeg—jeg tror det er. Jeg tror 
Eva sa det der. Jeg skal sjekke, for å være sikker.
131 For jeg sa, her om kvelden, syv…i stedet for…syv hundre 
i stedet for syv tusen. Så det gjør meg så nervøs, forstår dere, 
og du må bare følge med. Og fienden på hver side, og du—du er 
bevisst på det, forstår dere. Ja, slik er det.

Adam levde med sin hustru Eva, og hun ble med 
barn og fødte Kain og sa: Jeg har fått en mann fra 
Herren.

132 Nå, jeg vil bare svare på et spørsmål, min broder, eller 
søster. Og nå, husk, ikke—ikke for å kritisere dere, nei. Jeg 
prøver å hjelpe dere, forstår dere. Jeg elsker dere, og jeg 
elsker personen som kanskje har vært kritisk mot det. Men 
jeg tror ikke denne personen er kritisk. De sa: “Hjelp meg”, 
ser dere, fordi folket tror det, men de er bare ikke tilstrekkelig 
informert, av Ånden, til å vite hva de skal si til personen som 
spurte dem om det.
133 Nå, hun sier her hva spørsmålet er, uten tvil, at de sier: 
“Eva sa at hun fikk denne mannen fra Herren.”
134 Hvordan tror dere at livet i det hele tatt kunne ha kommet 
om det ikke hadde kommet fra Herren, det være seg rett eller 
galt? Hvem sendte—hvem sendte Judas Iskariot til verden? 
Fortell meg det. Bibelen sier at han ble født “fortapelsens 
sønn”. Bare spør dem om det; vær som en mark i sitronen, ser 
dere. Skjønner? Nå, ser dere, de kan ikke—kan ikke…Det er.
135 Følg med, så, om dere ønsker se det litt mer teknisk. 
Se. Eva snakket her, hvis dere ønsker å ta det i språket som 
er her, som er skrevet slik at det er skjult fra øyet, vise og 
forstandige. Eva her, slik det er forkynt, at det var ved Gud 
hun unnfanget Den sønnen. Og Han er en Ånd, og kan ikke 
gjøre det. Skjønner? Se nå her, hvis dere vil merke dere det. 
“Jeg har fått en—en mann fra Herren.” Se, dere får det ikke til 
å høres noe…Men det må få sin riktige tolkning, ser dere. Ja 
visst. Nei, min herre, hvis det, da er ånden…
136 Og vi følger alltid naturen til våre foreldre. Dere vet det. 
Se på babyen, naturen. Vel, da var Adam en Guds sønn; Eva 
var en Guds datter; stemmer, den første tingen fra Guds 
skaperverk, som ikke kunne ha en flekk av—av ondskap ved 
seg, noe sted. Ingen kjente i det hele tatt til ondskap.
137 Så hvorfor var da Kain en løgner, en morder og alt mulig 
annet? Hvor kom det fra? Bare still deg selv det spørsmålet. 
Det var slangens sæd. Skjønner? Sier ikke Bibelen det? Følg 
hans ætt hele veien ned. I det, ble han…
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138 Hvem er det verden tilhører? Djevelen. Hvem kontrollerer 
den nå? Djevelen. Helt riktig. Djevelen kontrollerer verden. 
Han sa til Jesus, sa: “Ser Du hvor vakker den er, all dens 
prakt? Jeg gir den til Deg om Du vil tilbe meg.” Ser dere, han 
er den som kontrollerer den. Nå, han eier den.
139 Se nå, hans barn er smarte; djevelens barn. Eller 
ta Kains barn, hvis du vil, og følg dem hele veien gjennom 
slektshistoriene, og dere vil finne ut at de var smarte menn, 
hver og en av dem.
140 Men da han drepte Abel; og Gud gav ham Set tilbake, 
var et bilde på de rettferdige, som skulle gjenløses; som var 
døde og skulle stå opp igjen. Og derfra…Se nå. Ikke fra den 
første sæden, fra det naturlige; de døde. Nå, har dere et åpent 
sinn? Skjønner? [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.] Den første 
sæden, fra den naturlige sæden, bare alminnelige gode, det var 
et forbilde på den moderne menighet, Abel. For å bevare den 
slektslinjen så den gikk videre, døde denne ene så en annen 
kunne stå opp, ser dere. Så det må være en gjenfødsel, igjen. 
Får dere tak i det? [“Amen.”] Ja vel, bare så dere får tak i det, 
skjønner. Skjønner?
141 Der har dere det, det fullkomne forbildet. Så til og med det 
naturlige mennesket, født av—av Adam, hans far, viser denne 
naturlige trenden. Vil ikke virke; det naturlige mennesket fatter 
ikke Guds ting. Så det var en Mann som kom naturlig, og døde, 
for å kunne gjenopprette det igjen; og som blir representert i 
døden til—til—til Abel, og erstatningen ved—ved Set.
142 Og se hva slags folk dette var, nå, den ånden som gikk ut 
fra ham; ydmyke, bønder, sauegjetere. Se hva som kom fra 
denne verdens visdom her; smarte menn, bygningsmenn og—og 
med metaller og alle slags smarte intelligenser og ting. Se hvor 
de endte opp. De var der nede, og Gud ødela dem alle, hver og 
en av dem, og frelste de ydmyke. Sa ikke Jesus, i Matteus 5: 
“De ydmyke skal arve jorden”?
143 Så, ja, ikke bekymre dere. De har ikke en fot å stå på. 
Skjønner? De tror ikke at det er Kains sønn. Men vi har et 
lydbånd på det, om du ønsker å høre det forklart i detalj. 
Skjønner? Nei, mine godtfolk.
144 Og jeg så at de hadde et stykke i avisen der oppe, hvor 
vitenskapen nå skal bevise at “Eva ikke spiste et eple. Hun tok 
en aprikos.” Skjønner? Jeg har avisen hjemme der oppe nå, ser 
dere. “Det var en aprikos.” Hvor—hvor langt folk kan…Det er 
en menneskelig tankegang, ser dere.

 “Da krysset Moses egentlig ikke vannet. Han gikk over 
gjennom en sjø bevokst av siv; førte Israel over ved den 
øvre enden av Dødehavet. Det var en mengde siv der, en 
hel sjø av siv, akkurat der vannet hadde vært en gang, gikk 
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ned. Og Moses tok en snarvei og gikk rundt den veien.” Og 
de ortodokse kirkene godtok det. Dere så det. De ortodokse 
kirkene aksepterte det, at det var slik.
145 Å, menneske, kan du ikke se denne slangens sæd, denne 
antikrist, og hele tingen som ligger rett der? Sannelig. Ja visst.
 Broder Branham, vær så snill å be for min lille…(Vel, det 

er et bønnebegjær; jeg ser det.) Be for mitt lille barnebarn, 
veldig syk med influensa. Han er på Riverview Hotel.

146 Herre Jesus, denne stakkars personen her skrev ikke dette 
forgjeves. Hun så at Du med stødig hånd til og med tok bort 
revmatisk feber fra en liten gutt forrige kveld. Hun vet at Du 
er den store Gud, og vi ber våre bønner for den lille gutten. I 
Jesu Kristi Navn, må han bli helbredet. Amen.
147 Når noen skriver noe, er det ikke forgjeves. De—de—de har 
en…Uansett hvor enkelt det høres ut for oss, og hvor mye av 
det, men—men det er noe bak det, ser dere; den damen, den 
lille gutten, noe.
10. Er Elias, som kommer for å forkynne til jødene, den 

samme mannen som levde på jorden, eller vil han være 
Elias ånd i en annen mann?

 Nå, det er, jeg—jeg er redd for å si. Jeg vet ikke. Skjønner? 
La meg lese det igjen.
 Er Elias, som kommer for å forkynne til jødene (åja), den 

samme mannen som levde på jorden, eller vil han være 
Elias ånd i en annen mann?

148 Nå, hvis jeg bare kunne svart på dette på den riktige 
måten, kunne jeg fortalt dere om Enok, ser dere. Men 
jeg—jeg kan ikke gjøre det, ser dere. Det eneste jeg vet er, 
bare, Skriften sier hva som vil skje. Og nå kan det være slik 
at den…Nå, jeg—jeg heller på en måte til…Nå, la meg si 
det på denne måten. Og jeg håper at lydbåndet, brødrene på 
lydbåndet, vil forstå dette. Jeg heller mot å tro at det vil være 
salvede menn med deres ånd. Fordi, ser dere, han sier: “Hviler 
ikke…på Elisa? Hviler ikke Elias ånd på Elisa?” Skjønner: 
“Elias ånd.” Og han gjorde akkurat hva Elias gjorde, ser dere. 
Så jeg, hvis jeg…Men jeg kan ikke si at det er sant. Jeg—jeg 
vet ikke, ser dere. Jeg er ærlig med dere. Jeg vet ikke.
11. Broder Branham, vil du være så snill å svare på dette for 

meg, angående dåpen? Matteus 28,19 lærer: “Faderen, 
Sønnen og den Hellige Ånd.” Og Peter, i Apostlenes 
gjerninger 2,38: “I Herren Jesu Navn.” Når skjedde denne 
endringen i Apostlenes gjerninger? Nå, jeg tror: “i Herren 
Jesus.”

149 Vel, broder eller søster, hvem enn som skrev det, det—det 
var ingen endring som skjedde, ser du. Det…Og Peter gjorde 
nøyaktig hva Jesus sa han skulle gjøre. Nå, hvis noen kommer 
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og sier: “Bruk titlene Fader, Sønn og Hellig Ånd”, gjorde de 
hva Peter sa vi ikke skulle gjøre, og hva Gud sa de ikke skulle 
gjøre. Skjønner? Nå, Jesus sa at…
150 Vi vil bare—bare ta lite grann, hvor, jeg vil bare vise 
dere noe her. Følg med. Følg med nå, hvis du er her, 
personen. Jeg vil legge tre stykker med materiale her. Se 
nå. [Broder Branham legger frem tre gjenstander for å 
illustrere—Red.] Dette er Faderen, dette er Sønnen, dette er 
den Hellige Ånd; slik treenighetsfolk tror på dem, tror at de 
er tre separate individer. De tror det. Skjønner? Vel, da, la 
meg nå…
151 Og så i Matteus 28,19. Jesus sa: “Gå dere ut i all verden og 
forkynn Evangeliet til enhver skapning. Han…” Nei, unnskyld 
meg. Jeg siterer Apostlenes gjerninger nå, eller i Apostlenes 
gjerninger 2, tror jeg. Nei, Lukas 24,49, siterer jeg. Han sa…La 
meg lese det, så har jeg det, ser dere, og da…for her om dagen 
sa jeg det da jeg ikke hadde…Jeg ønsker å være sikker på at jeg 
får dette riktig. Jeg—jeg vet tittelen på hva du sier der, men jeg 
vil få tak i bare hva Han sa. La oss begynne ved det 16. verset, i 
det 29. “Da de elleve var samlet til måltid, den…”

Så dro de elleve…av sted til Galilea til fjellet der 
Jesus hadde satt dem stevne.

Da de så Ham, tilbad de Ham, men noen tvilte.
Og Jesus stod fram og talte til dem og sa: All makt 

i himlene og på jord er gitt…Meg er gitt all makt i 
himlene og på jord.

152 Nå, hvor er Guds makt? Hvor er Gud hen? Hvis all makt 
i Himmelen, og all makten som er på jorden, hadde blitt gitt, 
hvor er nå Gud hen? Der er Han, ser dere. Det er hvem som 
snakker til dere. Ja vel.

Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet 
dere døper dem til Faderens og Sønnens og den 
Hellige Ånds navn.

153 Nå, den trinitarianske sfæren av dette: “Jeg døper deg i 
navnet til Faderen, i navnet til Sønnen, i navnet til den Hellige 
Ånd.” Det står ikke en gang i den Hellige Skrift. Skjønner? 
Han sa: “Døp dem i Navnet til Faderen og Sønnen og…” Ikke 
i…og sette et navn foran hver av dem. Ett Navn! Se her. Sa 
ikke: “Døp dem i navnene.” N—a—v—n, ett Navn: “I Navnet til 
Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd.” Skjønner?
154 Nå ønsker jeg å spørre dere. Er “Fader” et navn? 
[Forsamlingen sier: “Nei.”—Red.] Er “Sønn” et navn? [“Nei.”] 
Hvor mange fedre er det her? Hvem av dere heter “Far”? 
Hvor mange sønner er det her? Hvor mange mennesker er det 
her? Skjønner? Vel, hvem av dere heter “Far”, “Sønn” eller 
“Menneske”? Skjønner?
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155 Som en kvinne sa en gang, hun sa: “Broder Branham, den 
‘Hellige Ånd’ er et navn. Det er en Person.”
156 Jeg sa: “Ja visst. Jeg er en person, men navnet mitt er 
ikke ‘Person’. Jeg er en person, ser du. Navnet mitt er William 
Branham; men jeg er en person.”
 Den Hellige Ånd er en Person. Det er hva Den er. Det er 
ikke et navn; det er en tittel på Guds Person. Skjønner? Det er 
en tittel på Guds personlighet, hva Han er. Nå—nå hvis…
157 Han sa: “Gå dere derfor, og lær alle nasjoner idet dere 
døper dem i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds Navn.” 
Ikke “i navnet til Faderen, navnet til Sønnen, navnet til den 
Hellige Ånd.” Eller, ikke “i navnene til Faderen og Sønnen, 
den Hellige Ånd”, men “i Faderens, Sønnens og den Hellige 
Ånds Navn”. Og dersom “Fader, Sønn og Hellig Ånd” ikke er 
noe navn, hva da?
158 Si at det er “navn”, vel hvem av dem? Vil du kalle en av 
dem ett navn, hvilket navn er det? Hvis du vil kalle tittelen 
et navn, hvilket navn da, i hvilken tittel er det du vil døpe, 
“Faderen” eller “Sønnen”? Det er entall, ser du.
 Nå, vi slår opp her, og det er den siste boken i Matteus.
159 Slik jeg alltid har forklart det. Hvis du leste en 
kjærlighetshistorie, og det stod: “John og Mary levde lykkelig 
i alle sine dager.” Ser dere, det er fordi du ikke—du ikke vet 
hvem John og Mary er. Gå tilbake til begynnelsen av historien 
din, finn ut hvem John og Mary er. Skjønner?
160 Nå, det er hva dere gjør her i Matteus. Dere leser bare den 
siste delen av det. Gå tilbake til begynnelsen av Matteus og les 
hva historien er. Det er det siste kapitlet i Matteus, og de siste 
versene.
161 Som når du tar opp en bok, og sier: “John og Mary levde 
lykkelig i alle sine dager. Det var John Jones og—og Mary 
Den—og—den? Nei, det var John…? Det var John Henry 
og det var Den—og—den? Dette er John Enellerannen og 
Den—og—den?” Nei, du vet ikke ennå, skjønner du. Det eneste 
som er å gjøre, for å være sikker, er å gå tilbake i boken og lese 
den. Ser dere, du kan ikke ta opp en bit her. Du må sette hele 
tingen sammen, for å få frem bildet.
162 Nå, gå tilbake til Matteus, det 1. kapitlet. Og det går og 
gir slektslinjene, kommer ned til det 1. kapitlet. Så kommer 
det ned til det 18 verset, og det står: “Nå, Jesu Kristi fødsel 
skjedde på dette viset.” Stemmer det? [Forsamlingen sier: 
“Amen.”—Red.]
163 Nå ønsker jeg å spørre dere om noe. Lytt nå igjen. Dere, 
dere kaller det. [Broder Branham peker på hver av de tre 
gjenstandene som illustrasjoner—Red.] Hvem er dette? Gud…
[Forsamlingen sier: “Faderen”.] Gud…[“Sønnen.”] Gud 



SPØRSMÅL OG SVAR OM SEGLENE 23

den…[“Hellige Ånd.”] Nå, hvem er dette? [“Faderen.” Hvem 
er dette? [“Hellige Ånd.”] Hvem er dette? [“Sønnen.”] Sønnen. 
Ja vel. Nå har vi det nå. Nå, hva sa dere dette var; Gud hvem? 
[“Hellige Ånd.”] Den Hellige Ånd. Ja vel. Nå, Ja vel.

Jesu Kristi fødsel skjedde på denne måten: Etter…
hans mor Maria var blitt forlovet med Josef, før de 
var kommet sammen, viste det seg at hun var med 
barn ved den…

164 [Forsamlingen sier: “Hellige Ånd.”—Red.] Nå, jeg trodde 
dere sa at Gud var Hans Far. Nå, det er noe galt her; Han kan 
ikke ha to Fedre. Dere vet det. Skjønner? Nå, det er noe som er 
galt. Nå, hvem av disse Mennene, hvis de er tre Personer, hvem 
av Dem er Hans Far? Bibelen sier her, rett ut: “Hun var med 
barn ved den Hellige Ånd”, Gud Faderen hadde ingen ting å 
gjøre med det. Og Jesus sa at Gud var Hans Far, og vi vet at 
Gud var Hans Far. Da hadde Han to fedre; nå er Han et uekte 
barn, sikkert og visst. Ser dere nå hvor dere ender opp? Nå:

Hennes mann, Josef, som var rettferdig,…ville ikke 
føre offentlig skam over henne. Derfor ønsket han å 
løse henne fra forlovelsen i stillhet.

Mens han grunnet på dette,…
165 Husk, han var en god mann, nå. Og Herrens hånd er en 
hånd som nå; de som er forutbestemte vil gripe det. Skjønner?

Mens han grunnet på dette, se, da viste en Herrens 
engel seg for ham i en drøm,…

 Følger dere med i Biblene deres? [Forsamlingen sier: 
“Amen.”—Red.] Ja vel.

…og sa: Josef, Davids sønn, vær ikke redd…å 
ta Maria, din hustru, hjem til deg, for det som…
unnfanget i henne, er av…

166 “Gud Faderen?” Leste jeg det feil? [Forsamlingen sier: 
“Ja.”—Red.] Jammen gjorde jeg. “Det som er unnfanget i 
henne”, har ingen ting å gjøre med Gud Faderen, det er “den 
Hellige Ånd”. Og nå vet vi at Gud var Hans Far. Stemmer 
det? [“Amen.”] Så hva er det? Den Hellige Ånd er Guds Ånd, 
selvsagt. Der har dere det. Skjønner?
167 Gud Faderen og den Hellige Ånd er den samme Personen, 
ellers hadde Han to pappaer. Og hvilken—hvilken slags person 
tilber dere da? Hvilken Gud har dere nå? Skjønner? Skjønner? 
Gud den Hellige Ånd og Gud Faderen er den selvsamme Ånd.

Hun skal føde en Sønn,…(denne Mannen her)…og 
du skal gi Ham navnet…

 Hva? [Forsamlingen sier: “JESUS.”—Red.] “Hans Navn!” 
[“JESUS.”] Husk nå.
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…ham navnet JESUS: for han skal frelse sitt folk 
for…fra deres synder.

Nå, alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt 
som var talt av Herren ved profeten, han som ordet 
kommer til, når han sier:

Se, en jomfru skal bli med barn og føde en Sønn, og 
de…gi Ham navnet Immanuel, som betyr dette: Gud 
med oss.

168 Hva er Guds Navn? Hva er Navnet til Faderen, Sønnen, 
Hellige Ånd? [Forsamlingen sier: “JESUS.”—Red.] Bibelen sier 
at “JESUS” var Hans Navn.

 Så den karen her som prøvde å debattere det en gang, her 
i tabernaklet, sa: “Broder Branham har vridd seg ut av dem 
alle, men det vil han ikke med denne.” Sa: “Her viser det tre 
forskjellige personer, nøyaktig, fullkomment.” Sa: “Matteus, 3. 
kapittel! Her stod Johannes, forkynte, her kom Sønnen, gående 
frem for å bli døpt. Han gikk ut i vannet, ble døpt av Johannes; 
steg opp fra vannet igjen. Og ‘Se’, sa: ‘himlene åpnet seg over 
Ham.’ Og sa: ‘Ned fra Himmelen kom den Hellige Ånd, steg 
ned som en due. Og en Røst fra Himmelen, som sa: “Dette 
er Min elskede Sønn, som jeg…”’ Tre forskjellige personer, 
akkurat på samme tid.” Å du!
169 Ja. Det bare viser at mennesker uten dåpen, og ikke kalt 
til tjenesten som—som en—en forkynner, ikke har noe bak 
talerstolen å gjøre. Det stemmer.

 Jeg—jeg—jeg kunne tatt den personen nå, ved Guds hjelp, 
og knytt dem i en knute så det ville fått hodet deres til å 
svømme. Se, jeg bryr meg ikke om hva…

 Ikke, jeg mener ikke “jeg”. Det høres ikke riktig ut. Tilgi 
meg. Jeg mente det ikke, Herre. Jeg gjorde ikke, nå. Jeg følte at 
Han etterprøvde meg på det, ser dere, så jeg mente ikke å si det 
på den måten. Jeg—jeg beklager. Jeg tror at den Hellige Ånd 
kunne åpenbare en hemmelighet til den personen. Det høres 
bedre ut.
170 Det er akkurat som å stemme et instrument, når du gjør 
noe feil. Og du kan sanse det, som en kristen, at du sa noe galt. 
Han likte ikke det. Ser dere, det var å sette meg selv inn der. 
Skjønner? Jeg er ikke i bildet i det hele tatt. Jeg er bare…vil 
ikke en gang være meg selv eller noen ting. Bare Ham, la Ham 
gjøre verket. Det er Han som får fram lyden. Trompeten er 
stum; røsten bak den, er den som gir fra seg lyden.
171 Nå, se her. Mannen feiltolket Ordet. Ser dere, Det er…
Husk: “Det er skjult fra øynene for vise og kloke; og åpenbart 
det for umyndige.”
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 Nå, her er denne ene Personen, Jesus Kristus, som står på 
jorden. Nå, himler; selvsagt, det er atmosfærer over. Se nå: “Og 
Johannes vitnet om…”
172 Nå, den mannen er nødt til å si: “Her er Gud Faderen; 
og her er Gud den Hellige Ånd, som en due; og her er Gud 
Sønnen; som utgjør tre personer.” Det er feil.
173 Johannes, som stod bak her, visste at dette var Lammet. 
Johannes sa: “Jeg vitnet, og så Guds Ånd som et Lam…” Der 
er Gud Ånden, som en due, mener jeg. Nå, der er den samme 
tingen jeg sa her om kvelden, ser dere; i stedet for syv hundre, 
sa—…Skjønner? Guds Ånd! Dette var Lammet her. Og Guds 
Ånd, Duen, var Gud. “Guds Ånd steg ned fra Himmelen. Og en 
Røst fra Himmelen, som sa: ‘Dette er Min Sønn, den elskede, i 
Ham har Jeg velbehag.’”
 “All makt i Himmel og på jord er gitt i Min hånd.” Skjønner? 
Skjønner? Skjønner? Det er Ham. Nå, hva var Navnet Hans? 
[Forsamlingen sier: “JESUS.”—Red.] Sannelig. Skjønner?
174 Så, når det gjelder teorien om treenigheten, at det er 
tre forskjellige Guder, det er hedenskap! Det har aldri blitt 
forkynt i Bibelen. Det ble aldri forkynt i Løvebudskapet, men 
det ble adoptert i det neste, som var antikrist. Spør hvem du 
vil, hvilken som helst teolog. Det kom ikke fra noe annet sted 
enn fra nikolaittenes lære. Det er hvorfor det kom ut med 
Martin Luther; det er hvorfor det fortsatte videre med John 
Wesley; og ble tømt videre ned i pinsevennene.
175 På den tiden da pinsevennene kom ut, fikk de “Jesus 
Only”-gruppen. Nå, det er feil igjen. Hvordan kan Jesus være 
Sin Egen Far? Skjønner? Så det slår beina under på det.
176 Men det skulle komme en ørnetidsalder. Skjønner? Det er 
tiden for at Det skulle rette opp i alle disse mysteriene. Ser 
dere?
177 “Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd” er titler på Herren 
Jesus Kristus. Se, alle tre! Matteus sa: “Fader, Sønn, Hellig 
Ånd.” Peter sa: “Herren Jesus Kristus.” Hvem er Faderen? 
“Herren sa til min Herre: ‘Sitt Du ved Min høyre hånd.’” 
Stemmer det? Faderen; Sønnen, Jesus; Hellig Ånd, denne Logos 
som gikk ut av Gud. “Fader, Sønn, Hellig Ånd” er absolutt tre 
titler på Guds Person manifestert på—på—på tre forskjellige 
måter, eller tre egenskaper av Ham Selv.
178 Og for å gjøre det enkelt, for noen som ikke kan forstå, er 
det som tre tjenester av den samme Gud. Faktisk er det tre 
egenskaper av den samme Gud. Gud som opptrer i tre ulike; i 
rollen som Far, i rollen som Sønn, i utgytelsen av den Hellige 
Ånd. Gud er fullkommen i tre. Husker dere antikristens tall, 
fire? Skjønner? Gud, “Fader, Sønn og Hellig Ånd” er absolutt 
“Herren Jesus Kristus”.
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179 Når du kun døper i Navnet “Jesus”, er det feil. Kun: “Døper 
deg i Navnet Jesus”, det er absolutt feil. Jeg kjenner mange 
Jesuser. Vel, de latinske landene er fulle av dem, Jesuser.
180 Men dette er “Herren Jesus Kristus”, sier nøyaktig Hvem 
Han er.
181 Det er mange Branhamer, hvis du vil snakke om meg 
personlig, men jeg er—jeg er den ene William Marrion 
Branham. Det—det er meg. Men det er mange andre William 
Branhamer, og så videre, rundt omkring.
182 Men her kaller man én Person, Herren Jesus Kristus, den 
Salvede. Det er bare En av dem. Nå, det stemmer.
 Så hvis det er noe videre angående det, skriv et brev eller 
noe, eller—eller en gang når jeg er på andre spørsmål. Jeg vil 
prøve å ta dette, så jeg kan se om vi kan få med noen av disse 
syke menneskene som lider, og be for dem.
12. Broder Branham, hvis dette spørsmålet ikke—ikke passer, 

ikke passer i…så ikke svar. (Det er fint. Jeg setter pris på 
det.) Hvilke barn—hvilke barn går i Bortrykkelsen, om det 
er noen små? Takk.

 De signerte ikke med noe navn. Nå, hvis dere ikke gjør, er 
det ikke nødvendig.
183 Men se. Når Gud setter et navn på Livets Bok hos Lammet 
før verdens grunnleggelse, er det ingen ting i verden som kan 
stryke det ut, fordi det er skrevet med Kristi Blods blekk. Om 
det er så stort, så stort eller så stort, eller hva enn det er, det 
spiller ingen rolle. Skjønner? Alle barn, hele Menigheten, alt 
som er, blir…Gud, ved Sin forutviten.
184 Nå, vi vet ikke. Du sier: “Broder Branham, kan du bevise 
at du er der?” Nei, min gode mann. Jeg kan ikke bevise det. 
Gud kunne ha brukt meg som et verktøy for noe annet, og 
brukt deg på samme måte. Men jeg tror, og ved tro er jeg frelst. 
Jeg er ikke frelst ved kunnskap; ved tro! Slik er det du blir 
frelst. Slik er det vi alle blir frelst.
185 Men husk, Gud er uendelig. Tror dere det? [Forsamlingen 
sier: “Amen.”—Red.] Uendelig! Vel, ved å være uendelig, 
gjør det Ham…Og da er Han allvitende. Tror dere det? 
[“Amen.”] Allvitende betyr at “Han vet alle ting.” Han kan 
ikke være—Han kan ikke være allvitende uten å være uendelig. 
Ser dere, det har aldri vært noe Han ikke har visst. Han kjente 
til enhver knott som noen sinne ville være på jorden, og hvor 
mange ganger den ville blunke med øynene sine, og hvor mye 
talg den ville lage, hvor mye de alle lager til sammen. Han 
visste om hvert åndedrag du ville puste, og hvor dypt det ville 
gå i lungen din. Det er uendelig.
186 Nå, hvis Han er uendelig, gjør det Ham allvitende. 
Stemmer det? [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.] Og hvis Han 
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er allvitende, gjør det Ham allestedsnærværende, fordi Han 
vet nøyaktig minuttet, timen, tid, til brøkdelen av femtifem 
tusendeler av et sekund, når det kommer til å skje. Skjønner? 
Får dere tak i det nå? [“Amen.”] Så, Han vet alle ting. Og det 
er grunnen til at Han har all makt, vet alle ting og kan gjøre 
alle ting.
187 Nå, la oss se. Nå: “Og alle barn som Gud…Alle som 
Gud…Når de…” Nå, husk, når var Jesus…Bibelen sier…
188 Nå, vi vet at Jesus ble drept omkring 30 e.Kr. Stemmer det? 
Omtrent, det var omtrent midt i året, mener jeg, 30 e.Kr.
189 Nå, men Bibelen sier at Han ble drept før verden noen 
sinne ble skapt. Og navnet ditt, når Lammets Bok…Da 
Lammet ble slaktet, for å gjenløse denne Boken…Her er en 
veldig ting nå. Den kan forårsake stimulans. Se. Når—når—når 
Lammet…Husk nå, Bibelen sier at Livets Bok hos Lammet 
ble skrevet før verdens grunnleggelse. Og navnet ditt ble 
satt inn, var i den Boken da Lammet ble slaktet før verdens 
grunnleggelse, for å gjenløse hvert navn som var skrevet i den 
Boken. Skjønner? Får dere tak i det nå?
190 Ser dere, ingen ting er ute av stilling. Det virker helt 
nøyaktig som Guds store urverk, ser dere, som en klokke 
som går og går. Navnet ditt ble skrevet inn der før verdens 
grunnleggelse, da Lammet ble slaktet for å gjenløse det som 
var i den Boken. Og nå kommer Han frem og tar denne Boken, 
for å kreve Sin gjenløsning.
 Jeg ønsker ikke å begynne på det; vi ville aldri fått svart på 
et spørsmål til i dag. Ja vel. Spørsmål:
13. Er helvete og sjøen som brenner med ild og svovel den 

samme?
191 Nei. Helvete, oversettelsen i Bibelen, tror jeg…Nå, det 
sitter lærde her, og jeg ønsker å vise respekt for det. Vår broder 
Iverson sitter her, og broder Vayle og mange av disse brødrene 
som faktisk er teologer. Ordet oversatt, hades, betyr “graven”. 
Stemmer det? Det greske ordet for graven. Men Ildsjøen er noe 
annet. Fordi, her i Åpenbaringen: “Både hades og alt ble kastet 
i Ildsjøen.” Skjønner? Ja vel. Nå, la oss se.
14. Hvis ikke, er Ildsjøen og helvete evig?
192 Nei, sir. Nei, sir. Ingen ting som har blitt skapt er evig. Nei. 
Alt som er skapt…Det er grunnen til at det ikke kan være et 
evig helvete. Hvis noen noensinne forteller deg at du kommer 
til å brenne i et evig helvete, vil jeg ha Skriftstedet på det. 
Skjønner? Det er ikke noen slik ting.
193 Helvete ble skapt for djevelen og hans engler, for antikrist 
og hans folk; det var djevelen, djevelen inkarnert. Det ble 
skapt for det, for å ødelegge. Og alt som hadde…Alt…
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194 Det er bare én ting, i det hele tatt, av alt som finnes, hele 
verden og alt annet, det er bare én ting som er evig, og det er 
Gud. Før det fantes et atom eller elektroner, eller før det i det 
hele tatt fantes kosmisk lys, elektroner eller noe som helst, var 
Han Gud. Han er Skaperen.
195 Og det er den eneste måten du kan være evig på, er å motta 
Evig Liv. Det greske ordet der, tror jeg, er Zoe. Stemmer ikke 
det? Zoe. Zoe. Og da, det—det Livet, som Gud gir deg. Slik en 
far, din far, gir sitt liv til deg, gjennom ekteskapsløftet med 
mor; og han, ved det, skjenker, gleden av å skjenke (forstå meg) 
av å skjenke livet til en sønn. Og det er slik Gud gjør det, glede 
i å skjenke Sitt Liv til en sønn. Ser dere? Og da blir du en del 
av Ham, som er Zoe, Guds Eget Liv. “Jeg gir dem Evig Liv.”
196 “Reiser dem opp, den siste dag.” Det er den eneste tingen 
som—som…Dere har Evig Liv. Og dette Evige Livet kjenner 
Sin kropp, og den må komme frem. Slik at den kan…Det er 
umulig for den å ligge der. Slik Kristi Ånd hvilte over kroppen, 
Guds Ånd over Kristus, på den store dagen, den visste at den 
ville reise seg opp igjen; på samme måte er de hellige i sine 
kropper.
197 Husk nå. Jesus, da Han døde, dro Han til helvete. Fordi 
Han måtte gå dit; Han var syndens barriere. “Og Han 
forkynte til sjelene som var i helvete, som ikke omvendte seg 
i langmodigheten, Noahs dager.” Stemmer det? Han dro til 
helvete og forkynte til sjelene, sjelene som var atskilt fra Gud. 
Død betyr “atskillelse”. Og de hadde atskilt seg fra Gud, kunne 
aldri komme tilbake igjen. Og Jesus dro for å vitne om at Han 
var Den som det ble talt om, kvinnens Sæd.
198 Slangens sæd, ser dere hva slangens sæd gjorde? Antikrist; 
ender opp i død, atskillelse, den røde hesten. Kvinnens Sæd, 
Livet, ender opp på den hvite hesten, Jesus Kristus. Ser 
dere? Hva er det? Den ene imot den andre; slangens sæd imot 
kvinnens Sæd. Får dere tak i det nå? Å, vi kunne ha dvelt litt 
ved det! Hadde ikke det vært fint? Men la oss holde oss til 
dette.
15. Broder Branham, oppfyller den første hesterytteren, 

Første Seglet, Andre Tessalonikerbrev: “Åpenbaringen av 
syndens menneske”?

199 Ja. Det stemmer. Det gjør den. Den er enkel. Det gjør 
den. Det er syndens menneske. Den samme mannen bare 
fortsetter, i stadier, og ri videre til han setter seg på en gulblek 
hest som kalles “Døden”. Kristus kommer ned gjennom 
rettferdiggjørelse, helliggjørelse til den hvite hesten, og det er 
dette Livet, ser dere.
16. Hva skjedde med de gjenfødte troende som er i de 

forskjellige denominasjonene men ikke i Kristi Brud? Hva 
skjer med dem?
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200 Vel, jeg tror vi forklarte det for en stund siden. Skjønner? 
De går inn i Trengselen. De blir martyrer i Trengselen. 
Kommer opp i den siste, etter Tusenårsriket, til sin dom. 
Skjønner? Fordi, Bibelen sier at resten av de levende…
“Resten av de døde kom ikke til liv før de tusen årene var 
omme.” Så ble det en gjenoppstandelse, og så kom begge fram, 
rettferdige og urettferdige, og ble dømt av Kristus og Bruden. 
Han kom til jorden med titusener på titusener av Sine hellige. 
Stemmer det? Hans Brud.
201 Dommen ble satt. Bøkene ble åpnet. Bøker ble åpnet. Og 
en annen Bok ble åpnet, som var Livets Bok. Han atskilte, 
derfra, geitene fra sauene. Stemmer det? Det hadde ingen ting 
med Bruden å gjøre. Hun stod rett der i dommen, med sin 
Dronning…Dronningen og Kongen, sammen. “Han kom med 
Sine hellige; titusen på tusener tjente Ham”, Hans hustru. Så 
ble dommen satt, og sauene ble atskilt fra geitene. Husker dere 
her om kvelden, da jeg delte denne lille fortellingen, så dere 
kunne forstå det, slik denne cowboyen så det for seg? Ser dere? 
Der har dere det.
202 Nei, de, det er de, menigheten, menneskene som er 
i denominasjoner, som er—er ekte kristne, som mottar 
Budskapet og de vil aldri se Det. Det vil aldri bli forkynt 
til dem. Og de som er i en blandet forsamling, som Det blir 
forkynt til, Det vil gå like over hodene deres, med mindre deres 
navner var i Livets Bok hos Lammet. Ja. Men de vil være gode 
mennesker.
203 Og de vil bli reist opp igjen og gitt en rettergang, og bli dømt 
av den samme gruppen som forkynte til dem. “Vet dere ikke at 
de hellige skal dømme jorden?” De vil bli forkynt til, ser dere. 
De vil bli forkynt til, av nøyaktig det samme folket som vitnet til 
dem om Budskapet, om “Kom ut av det!” Skjønner? Jeg håper 
det forklarer det. Jeg har så mange her, at…
17. Broder Branham, er den syvende engel, med Elias ånd, den 

samme mannen som den Elias som sendes til de hundre og 
førti-fire tusen jødene i løpet av de tre og et halvt årene 
etter Bortrykkelsen? Noen av oss er forvirret over dette.

204 Nei. Han er ikke den samme. Ser dere, det er to forskjellige 
menn. Elisa som kom i form av Elias var ikke Elias. Og Elias 
ånd som kom over en mann kalt Johannes døperen var ikke 
Elias. Og mannen som er den syvende engel og budbærer, på 
slutten av Laodikeas tidsalder, vil ikke være den bokstavelige 
Elias. Han vil være en hedning, til sitt folk.
205 Elias vil, eller Elias ånd da, som kommer i den…og til 
folket der, han vil være en jøde, ser dere, for de blir sendt til 
deres eget folk. Det er min åpenbaring. Grunnen til at jeg…
Om Tommy Osborn, da vi snakket gjennom det, den gangen, 
Tommy og jeg, visste jeg ikke det. Jeg bare ba for de syke.
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206 Og jeg kom opp dit, og det var en dame som kom nedenfra 
Fort Wayne Gospel Tabernacle, hun er en misjonær i utlandet. 
Brystet hennes var så stort, var bare spist opp av kreft. Og 
hun var rett der i det lille huset hvor vi pleide å bo, her oppe i 
gaten. Og jeg ba for den kjære søsteren. Og hun ble helbredet, 
og vendte tilbake til feltet. Og så…Hun kom fra Afrika. Og 
hun hadde etterlatt en liten bok der, om misjon.
207 Jeg—jeg tenkte: “Vel, misjonærer er bra.” Og jeg er…Jeg 
har aldri tenkt mye på misjonærer. Og så tenkte jeg: “Vel, de er 
bare en Guds tjeneste der ute. Så det er…Dette er min plass, 
rett her, på Eight and Penn Street.” Så jeg bare holdt på som 
best jeg kunne.
208 Men en dag da jeg satt på kontoret, tok jeg opp den boken. 
Og den hadde et bilde av—av de fargede, en aldrende gammel 
far, og han hadde denne lille hvite stripen med hår. Og under 
der stod det skrevet følgende: “Hvite mann, hvite mann, hvor 
var din far? Se, nå er jeg gammel og sløv til sinns, og jeg forstår 
ikke så godt. Hadde jeg kjent Jesus da jeg var en ung mann, 
ville jeg ha bragt Ham til mitt folk.” Vel, jeg leste det.
209 Og Noe bare fortsatte å si: “Les det igjen. Les det igjen.” 
Jeg fortsatte å lese. Å, du har hatt de stundene. “Les det på 
nytt og på nytt. Det er noe der inne.”
210 Som der oppe den dagen ved Green’s Mill, da jeg kom ut 
av hulen. Jeg kunne ikke forstå det, hvordan folk kunne tale 
i tunger og rope, og med den ekte Hellige Ånd, og fremdeles 
være antikrist. Tale i tunger, den ekte Hellig Ånds tungetale, 
og likevel være en djevel. Det stemmer. Jeg kan bevise det for 
dere. Ja visst. Og legg så merke til…da de stod der.
211 Så, tunger er ikke noe bevis på den Hellige Ånd. Det er en av 
den Hellige Ånds gaver. Skjønner? Og djevelen kan etterligne alt 
Han har, Guddommelig helbredelse og alt mulig annet.
 Han sa: “Mange vil komme til Meg på den dagen og si: 
‘Herre, har jeg ikke kastet ut djevler? Har jeg ikke…’” Det er 
å forkynne Evangeliet. “‘Har jeg ikke gjort mektige gjerninger 
i Ditt Navn, og alle de tingene der?’ Jeg vil si: ‘Gå bort fra Meg, 
dere urettferdighetens arbeidere. Jeg har aldri hatt samfunn 
med dere.’”
212 Bibelen sier at: “Regnet faller på den rettferdige og den 
urettferdige, på samme vis.” Og det samme krokfrøet som står 
i hveteåkeren der, kan være like glad og jublende, i det samme 
vannet som faller på den, slik blir regnet sendt til begge. “Men 
på fruktene deres skal dere kjenne dem.” Det lille krokfrøet 
kan stå der oppe, og bare så glad og ropende som han kan bli, 
like full av det samme regnet som hveten er.
213 Der har du det. Så de kan rope, tale i tunger og etterligne 
alt de vil; på den dagen bli kalt: “Urettferdighetens arbeidere.”
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214 Som jeg fortalte dere for en stund siden, hør på hva jeg 
sier! Lytt nøye. Se dere tilbake, undersøk dere selv med Ordet 
og se hvor dere er hen.
215 Dere kvinner som har kort hår, la det vokse. Går du med 
kortbukser; ta dem av. Oppfør deg som en dame. Dere menn som 
fremdeles røyker sigaretter og går på biljardbuler, slutt med 
det. Jeg bryr meg ikke om hvor mye dere bekjenner. Hvis du 
fremdeles holder på den organisasjonen, og sier: “Dette er Det 
og dette er Det” burde dere stoppe. Se dere tilbake, undersøk det 
med Ordet. Vi er i ferd med å komme rett ut av…
216 Vi burde leve over det korte håret og alt. Denne 
tidsalderen nå, vi er tilbake inne i Noe nå, at Gud åpenbarer 
de skjulte mysteriene, hadde blitt skrevet i Boken før verdens 
grunnleggelse. Og de som har adlydt i disse små tingene vil 
gripe Det i disse andre tingene. Hvis de ikke har, vil Det gå like 
over hodene deres, så langt som øst er fra vest. Det vil bare…
217 Som Gideon, da han skilte ut sine menn. Det var tusener 
på tusener. Gud sa: “Det er for mange. Atskill dem igjen.” Han 
gav dem en ny test. Og: “Atskill dem igjen. Atskill dem igjen” 
Og så videre, til han hadde en liten håndfull. Han sa: “Det er 
gruppen jeg vil ha til å gjøre jobben.” Det er akkurat hva som 
skjedde.
218 Pinsevennkvinner (går fram og tilbake) sitter der, hører og 
vet, ved Ordet, at det er galt. Tror dere at de vil rette seg etter 
Det? Nei du. Hvert år når jeg kommer forbi, er det flere med 
kortklippet hår enn det var da jeg begynte.
219 Sa: “Hva har det med…Du burde…” Noen sa: “Vel, 
broder Branham, folk ser på deg som en profet.” Nå, jeg sier 
ikke at jeg er en profet. Ingen hører meg si det. Men jeg vil si 
dette, at dersom—dersom du gjorde det, hvis du ser på det…
Sa: “Hvorfor lærer du ikke folk å motta den Hellige Ånd, og 
hvordan motta dette og hvordan få store åndelige gaver og 
hjelpe menigheten?”
 Hvordan kan jeg lære dem algebra når de ikke en gang 
vil høre på sin ABC? Det stemmer. Gjør disse små tingene. 
Kom dere tilbake til utgangspunktet og børst det av, og begynn 
riktig. Amen. Ja vel.
220 Hva var det jeg snakket om egentlig? La oss se. Jeg mente 
ikke å spore av det emnet. Unnskyld meg, ser dere. Ja vel. 
“Noen av de…noen av oss er forvirret. Er Elias den samme 
som den…” Ja, mhm, det stemmer.
 Nei. Denne Elias som vil komme til hedningene vil være en 
hedning salvet med den ånden, fordi Gud har brukt den samme 
ånden til å føre Sitt folk ut av kaos hver gang. Og det tjente 
Hans hensikt godt, så Han kommer like ned tilbake med den 
igjen. Fordi, ser dere…
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 For, nå, hvis Han bruker en høypolert, utdannet, er det 
typen det ville fange.
221 Han sender en mann som knapt kjenner sin ABC, og ikke 
kan uttale ordene sine riktig, og alt mulig som det; en eller 
annen gammel sak fra ødemarken der ute et eller annet sted, 
og fører Den inn og skyver det rett ned til folket med det 
enkle sinnelaget. [Broder Branham knipser med fingeren én 
gang—Red.] Og de griper Det, slik som det. De griper Det, 
skjønner. Hvis Det kommer, og krage…
222 Som Paulus sa: “Jeg kom ikke til dere med en polish av 
utdannelse, men jeg kom til dere i oppstandelsens Kraft.” Det 
tok Gud tre og et halvt år, nede i Arabia der, å banke det ut av 
ham, utdannelsen hans. Tok—tok Ham førti år å få det ut av 
Moses. Skjønner? Så der har dere det. Det er…
 Jeg sier ikke at Gud ikke…Jeg støtter ikke analfabetisme 
nå, men jeg—jeg prøver å fortelle dere at det ikke kreves…
Utdannelse gjør ikke…
223 Verdens visdom er motstridende. Utdannelse har vært 
det største hinderet Evangeliet noen sinne har hatt. Om vi 
ikke hadde hatt utdannelse, ville vi ikke hatt alle disse store 
presteseminarene og ting som vi har nå. Dette ville vært 
mennesker, av et enkelt sinnelag, som ville lytte til Ordet. Men 
de er så polerte og ute av kurs, og skrudd fast der ute, selv om, 
disse organisasjonene, slik at de kommer til å holde seg til dem. 
Det er alt. De tar på seg den ånden. Har du noen gang tatt en 
god kvinne som gifter seg med en dårlig mann? Den dårlige 
mannen blir enten en—en god mann slik kvinnen er, ellers blir 
kvinnen dårlig slik som han er. Skjønner? Det stemmer.
224 Det er grunnen til at Han sa: “Kom ut fra dem, når Jeg gjør 
det klart for Bortrykkelsen.” Du er nødt til å ha en slags tro 
som vil ta deg ut herfra.
18. Når ble pakten i Daniel 9,27 bekreftet til en uke?
225 En halvpart av den ble bekreftet, pakten, da Jesus 
Kristus var på jorden og forkynte til jødene. Han dro aldri til 
hedningene, i det hele tatt. Han fortalte Sine disipler: “Ikke gå 
til hedningene.” Det var til jødene, alene. Skjønner? Og Han 
forkynte i tre og et halvt år. Det er halvparten av den syttiende 
uken, nå, slik Daniel sa Han ville gjøre.
226 Husk nå, Han var utførlig stadfestet for jødene. Men 
øynene deres ble forblindet, for å føre inn dette tidsrommet for 
hedningene. Kan dere ikke se hele programmet? Skjønner? Og 
Han beviste Seg Selv, en profet, gjorde nøyaktig hva profeten 
ville gjøre, viste dem en profets tegn. “Som, deres eget Ord 
sier: ‘Hvis en mann sier han er åndelig, eller en profet, følg med 
på hva han sier; og hvis det går i oppfyllelse, bare fortsetter 
med å gå i oppfyllelse, det han sa, kontinuerlig.’”
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227 Som, du ser i Bibelen, det står: “Bank på, det vil bli åpnet; 
søk, finn; spør, bli gitt.” Nå, hvis dere legger merke til det, det er 
“banker”. Bare bank på hele tiden. [Broder Branham begynner 
å banke på talerstolen tjuetre ganger—Red.] Hold deg rett der. 
Som den urettferdige dommeren, ville ikke svare kvinnen; han 
bare fortsatte å banke på døren hennes. Si: “Du blir ikke kvitt 
meg.” [Broder Branham slutter å banke.] Ikke søk, si: “Herre, jeg 
ville likt å få dette. Amen.” Det er ikke slik. Bli rett der inntil 
du får det. Du vet det kommer til å komme. Så Han lovet det, så 
bare hold deg rett der inntil du holder fast i det. Skjønner?
 Nå, nå, i den siste delen, den syttiende uke, den siste delen 
av den vil være i løpet av tiden for Trengselsperioden, etter 
Bortrykkelsen av Menigheten. Så har vi tre og et halvt år, som 
igjen vil bli gitt til dem ved profeter, ser dere, Moses og Elias, 
Åpenbaringen 11. Nå, la oss se hva dette er:
19. Hvis du er en av Hans utvalgte, vil du gå opp i Bruden? 

(Ja. Mhm. Ja visst. Den er enkel.)
20. Broder Branham, mente du å si syv tusen som ikke hadde 

bøyd sine knær for Baal, eller syv hundre?
228 Syv tusen, mente jeg å si. Tilgi meg for det, ser dere. Bare 
en…Det er bare en—en måte å tale på. Jeg bare…
 Som, sa for en stund siden. La dere merke til meg da jeg 
stod her, jeg sa: “Og—og de vitnet om at de så Lammet…”? 
Skjønner? Skjønner? Lammet var på jorden. Skjønner? “Vitnet 
om at de så Guds Ånd komme over Lammet.”
229 Nå, der inne står det: “Dette er Min Sønn, den elskede, i 
Ham har Jeg velbehag.” Ser dere? Nå, det er skrevet i en type 
gresk, hvor man setter verbet foran adverbet. Men om dere ser 
her, er det faktisk dette. Nå, bare ta Ordet, ser dere. Bibelen 
sier, i oversettelsen til St. James her: “Dette er Min elskede 
Sønn, i Hvem Jeg har velbehag å bo i.” Men egentlig, hvis vi 
skulle sagt det slik vi sier det i dag: “Dette er Min elskede 
Sønn, Som Jeg har behag å bo i.” Du snur det rundt, skjønner. 
Skjønner? “Dette er Min elskede Sønn, i Hvem Jeg har behag 
å bo.” Skjønner? Nå, i dag ville vi sagt det slik: “Dette er Min 
elskede Sønn, Som Jeg har behag å bo i.” Ser dere, samme 
ordet, bare snur det rundt. Skjønner?
230 Nå, ja, jeg mente…Tilgi meg, vær så snill. Jeg…Og—og, 
brødre, dere på lydbåndet der ute, og venner, hør. Jeg mente 
ikke å si det på den måten. Jeg—jeg—jeg er en forkynner av 
Evangeliet. Jeg, mange ganger mens jeg har forkynt det, visste 
jeg at det var syv tusen. Jeg bare kom til å si syv hundre. Jeg 
mente ikke bare syv hundre. Jeg mente, dere…Jeg bare leste 
det ikke ut av Skriften. Det bare kom i min tanke mens jeg 
snakket, og jeg bare sa syv hundre i stedet for syv tusen. Jeg 
gjør de feilene hele tiden. Jeg er—jeg er sannelig en dumrian, så 
dere må tilgi meg. Skjønner? Jeg mente ikke å gjøre det.
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21. Er Kristi Brud og Kristi Legeme det samme?
231 Ja visst! Skjønner? Nå, her, se nå, jeg ønsker ikke å begi 
meg ut på det, for jeg får en ta—…forkynner en tale om det, 
ser dere. Men jeg vil ikke gjøre det. Men jeg vil vise dere. Da 
Gud gav Adam hans brud, fra hans side, sa han: “Hun er kjøtt 
fra mitt kjøtt og bein fra mitt bein.” Stemmer det?
232 Da Gud gav Kristus Hans Brud, Ånden gav kroppen 
Bruden, ble Han slått, stukket i siden under Sitt hjerte, og 
vann, Blod og Ånd kom frem; det ble “kjøtt av Hans kjøtt og 
bein av Hans bein”. Vi er kjøttet og beina; Bruden vil være 
Kristi kjøtt og bein, nøyaktig. De er den…Det er Hans Brud.
22. Vil Kristi Brud ha…Vil Kristi Brud ha en tjeneste før 

Bortrykkelsen?
233 Absolutt. Det er hva som skjer akkurat nå, ser dere, Kristi 
Brud. Sannelig. Det er Budskapet til tiden, ser dere, Kristi Brud. 
Sannelig. Hun består av apostler, profeter, lærere, evangelister 
og pastorer. Stemmer det? [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.] 
Det er Kristi Brud. Ja visst. Hun har en tjeneste, stor tjeneste, 
tjenesten til tiden. Den vil være så ydmyk.
234 Husk nå. Hvor mange var her, fra starten, da jeg…Forrige 
søndag, ser dere, husker dere hva jeg forkynte om? Ydmykhet. 
Å, ikke glem det. Jeg vil stoppe et øyeblikk, for å advare om 
det igjen. Husk, når Gud forutsier at noe stort skal skje, ser 
folket så langt bort, ved sin visdom, at de går glipp av det som 
skjer. Når Gud sier at noe er stort, ler verden av det. “Den 
gjengen med idioter!” Det stemmer.
 Men når den store verden, og den veldige høykirkelig 
sier: “Du verden, det er stortartet!” sier Gud: “En gjeng med 
uvitende personer!” Så du ser, du er nødt til å passe på. Jeg 
mener det kanskje ikke slik, akkurat slik, men det er slik det er.
235 Se! Her var en stor, hellig ortodoks kirke: “Vi kjenner 
Ordet. Vi har skoler. Vi har presteseminarer. Vi har vår mann 
så polert! Vel, i hundrevis av år har vi vært lojale mot Jehova. 
Vi er Kirken. Vi er Sanhedrin. Vi har Kirkerådet her. Både 
fariseere og saddukeere, og alle denominasjonene, samler seg 
sammen”, slik vi får det. Skjønner? “Vi er alle i ett, Kirkerådet. 
Vi er de store guttene her. Vi kjenner Skriften. Hva er det den 
lille, uvitende gutten der nede ved elven, med et skjegg som 
dekker ansiktet hans og et plagg av saueskinn, forteller oss?” 
Sannelig, de ville ikke høre på Det.
236 Men Bibelen sier, i Malakias det 4. ka-…eller det 
3. kapitlet: “Jeg vil sende Min budbærer for mitt åsyn, 
for å rydde vei for Meg.” Syv hundre og tolv år før det, 
Johannes…Å, den store profeten Jesaja stod der, og sa: 
“Det vil komme en røst fra en som roper i ødemarken: ‘Rydd 
Herrens vei og gjør Hans sti rett.’” Det stemmer. Og sa…og 
Dav-…Å, mange av dem! Sa: “Hvert høye sted vil bli senket.”
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237 Å, de sa: “Det vil bli en…Når denne mannen kommer, vil 
han peke med sin finger, og han vil flytte fjell. Å, og alle de 
lave stedene, grøftene, vil bli løftet opp. Da vil alle, det er alle 
de kuperte stedene, vil bli jevnet ut. Broder, vi vil plante korn i 
hver åker rundt her. Og, å, vi kommer til å gjøre store ting når 
denne mannen kommer.” Skjønner?
238 De forventet at Gud skulle ta tak i sveiven og sette den i 
gang, senke passasjen ned, si: “Kom hit ned, du store forløper 
av Min Messias.” Og så snart som at han er borte, drar de 
den opp igjen, og tjenesten hans er over. De sveiver den ned 
igjen, og setter den rett ned her ved siden av presteseminaret, 
og sier: “Ja vel, Min elskede Sønn, gå ned og si det til dem.” 
Skjønner? Å du!
239 Se, da han kom forbi. Hva skjedde? Her kom en mann 
som ikke visste noe av deres skoler. Hadde ikke en gang et 
fellesskapskort. Å! Hadde ikke noe anbefalingsbrev. Nei. Ingen 
visste om han noen sinne hadde gått på skole en dag i sitt liv. 
Du kunne ikke en gang høre det ut fra måten han snakket 
på. Han snakket ikke med begreper som en…med geistlighet. 
Han snakket om slanger, økser og ødemarken og—og—og ting 
som det, ser dere, trær. Han snakket ikke med begreper fra det 
geistlige etablissementet på den tiden, eller denne tiden eller 
hvilken som helst annen tid.
240 Han kom “sassafras”, som vi kaller det her i Indiana. 
Han kom ut fra bushen ett eller annet sted. Hadde ikke en 
gang barbert seg og håret stod ut på hodet hans. Jeg kan ikke 
forestille meg at han tok seg et bad; oftere enn hver andre eller 
tredje måned. Nettopp. Han hadde ikke på seg pyjamas om 
natten. Han kjørte ikke i en bil. Han pusset ikke tennene sine. 
Å du! Hvilken fyr dette var! Sannelig ikke.
241 Her kom han, trampende ned gjennom ødemarken, slik som 
det, sa: “Jeg er røsten av en som roper i ødemarken. Rydd 
Herrens vei, og gjør Hans sti rett!”
242 Noen av lærerne stod og sa: “Ha! Si oss, kamerat, har du 
din…Vi kan ikke samarbeide med deg i denne kampanjen. 
Her, vi kan ikke gjøre dette. Vel, hvor er ditt—hvor er ditt kort? 
Hvor er din identifikasjon?” Han bare overså dem. Han hadde 
et budskap, så han bare gikk videre med det, ser dere, forkynte 
som før.
243 De sa: “Vel, vent! Vel, hvis vi går ned dit, vil vi ta med 
biskopen ned i dag og se hva han sier om det. Vi vil gå ned dit 
om vi vet. Det er kirkens overhoder. Og vi vet at han er nødt til 
å anerkjenne det. Hvis han er fra Gud, vil han anerkjenne våre 
biskoper.”
244 Satte dem alle der nede på en rekke, de stod der ute, disse 
høye herrene.
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245 Han sa: “Dere generasjon av hoggormer! Dere slanger i 
gresset!” Med sine krager, disse “hellige fedre” og så videre. 
“Hvem advarte dere om å flykte fra den kommende vrede? 
Dere vet at deres time står for hånden. Ikke tro at…Dere 
sier: ‘Vel, vi tilhører dette, det.’ Jeg sier dere, den Gud som 
jeg tjener er i stand til å reise opp barn til Abraham fra disse 
steiner.” Å du!
246 Nå skal han ta opp sin vice versa, fra geistlig talemåte. 
“Jeg sier at øksen er lagt mot treets rot! Derfor skal hvert tre 
som ikke bærer frem god frukt bli hogd ned og kastet i ilden! 
Å, jeg vil sannelig døpe dere med vann, til omvendelse, men Han 
kommer etter meg. Månen vil bli til blod! Og, å du, Han vil rense 
treskeplassen Sin grundig! Og Han vil ta agnene og vil brenne 
dem med uslokkelig ild, og Han vil ta hveten til låven. Han vil 
skille ugresset fra hveten.” Å du! Hvilket budskap!
247 De sier: “Denne karen? Ha! Det han ville si, 
hvilken—hvilken—hvilken tid det var? Å, uvitenhet! Vi har 
mannen rett der oppe, broder Jones. Han er karen som vil gjøre 
det, hvis det er noen i denne tidsalderen. Biskop Den-og-den 
vil gjøre det; Hellige fader Den-og-den.” Å du! Skjønner?
 Gud i enkelhet, ser dere, arbeider i enkelhet.
248 Så, før de visste ordet av det, stod han der en dag, og 
han sa: “Ja, Han står i deres midte!” Han var så sikker på 
at han var den forløperen. Han visste hvem han var. Det er 
grunnen til at han kunne hudflette dem. Sa: “Nå, ikke skjelv, 
men bare gå videre og fortsett. Dere soldater, vær lydige mot 
deres overordnede. Og hvis dere har gjort noe ondt, ta det…”
249 “Hva skal vi gjøre? Skal vi slutte å gjøre dette? Burde vi 
slutte å gjøre dette?”
250 Han sa: “Bare fortsett slik dere er. Fortsett videre. Fortsett 
videre. Gå videre. Hvis dere dyrker poteter, dyrk dem. 
Skjønner? Dere soldater, ikke utøv vold. Og—og gjør dette. 
Og hva enn dere gjør, bare fortsett slik dere er. Adlyd deres 
overordnede, og så videre.”
 “Rabbi, hva burde vi gjøre?”
251 “Bare fortsett slik dere er, ser dere. Men det er En i deres 
midte, som dere ikke kjenner.” Han visste det, tiden for hans 
budskap. Han visste at han skulle introdusere denne Personen. 
Han visste at Han var der. “En i deres midte! Dere ser Ham 
ikke. Det foregår ting som dere ikke vet noe om.” Og så, da: 
“Det—det er noe som kommer til å skje”, sier han, “forstår 
dere, og Han vil være her. Og jeg vil kjenne Ham.”
252 Og til sist, en dag, sa han: “Se, der er Han! Der er Guds 
Lam som tar bort verdens synd!” Sa: “Og min tid er omme nå. 
Jeg har introdusert dere til Ham. Jeg må avta nå. Jeg må gå av 
scenen. Han vil ta over herfra.”
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 “Tusenårsriket vil være i gang ganske snart, ser dere, og 
tiden er for hånden.” Da Han så kom, da…
253 Til og med Johannes sa: “Han kommer til å, å, Han kommer 
til å hudflette. Han kommer til å—Han kommer til å skille 
hveten fra—fra agnene, og Han kommer til å brenne dem opp. Og 
Han kommer til å rense treskeplassen Sin grundig, og Han har 
kasteskovlen i Sin hånd!” Men hva var Han? Bitteliten…
254 Nå, de hadde skissert ned alt sammen: “Å, gutt! Han vil ha 
et spyd som vil nå en hel mil. Han vil stå her bak i Palestina, 
bare stå der oppe og bare…på en av disse hvite skyene, og 
plukke opp alle disse romerne, slik som dette, og kaste dem i 
helvete. Bare fortsette med å gjøre det på den måten, ser dere, 
til Han får dem alle dit.” Vel, de hadde alt sammen fastsatt.

 Og da det skjedde, kom et lite Lam gående inn iblant dem, 
mildt og vennlig, skubbet omkring denne veien og den veien.
255 Til og med Johannes sa. Se nå på Johannes, profeten; han 
sa: “Gå og spør Ham. Er Han egentlig Denne?” Så ydmyk at 
det gjorde denne profeten spørrende. Sa: “Er Han Denne, eller 
skal vi se etter en annen?”
256 Nå, Han gav ham ikke en bok til disse disiplene i—i 
Matteus 11. Kom og spurte Ham, da Johannes disipler…

 Johannes var i fengsel. Så han hadde blitt så betenkt at 
han…jeg tror det var Pember som sa: “Ørneøyet hans ble 
tilsløret, der nede”, ser dere. Han kunne…han—han hadde 
kommet ned på jorden; han hadde vært oppe i luften. Men da 
hans profeti var over, kom han ned på jorden igjen, ser dere, 
for, satte ham i fengsel, ser dere. Han hadde ikke noe bruk for 
disse store vingene lenger, så han bare lå der nede. Men han 
fløy høyere enn alle de andre.
257 La meg vise dere noe. Gud brukte ham. Og Jesus visste, ser 
dere, for det var den—den inkarnerte Gud der. Skjønner? Han 
var…så, Han—Han sa der, Han sa…

 Nå, Han gav ham ikke en bok om hvordan han skulle 
oppføre seg i fengselet; Han sa: “Nå, vent et øyeblikk. Jeg 
vil skrive et lite essay her, og ta det med tilbake og fortell 
Johannes hvordan han skal te seg når han er i fengsel, for Min 
skyld.” Ser dere? Nei, Han sa ikke det.
258 Han sa ikke: “Gå og fortell Johannes at han burde få sin 
doktorgrad før han kommer ut.” Skjønner? Hvis han hadde, ville 
han vært med resten av dem; han ville ha vært en fornekter.

 Johannes var ærlig og stilte spørsmålet.
259 Og Han sa: “Bare vent til møtet er over, og gå da og vis 
Johannes hva som skjedde, da vil han vite. Hvis dere forteller 
ham hva som går for seg, da vil han vite.” Skjønner? Skjønner? 
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“Bare gå og la ham…Fortell ham. Fortell ham at det er…
han er i fengsel og kunne ikke være her. Men—men dere satt i 
møtet og dere så hva som skjedde. Gå og fortell ham.”
 Så da sa disiplene: “Ja vel, Mester.”
260 Og over åsen gikk de. Jesus satt på denne klippen, bare 
holdt øye med dem til de krysset over og gikk opp og over åsen.
261 Han snudde seg til forsamlingen, sa: “Hvem—hvem dro 
dere ut for å se, på Johannes tid?” Skjønner? Sa: “Hva dro dere 
ut for å se? Dro dere ut for å se en mann som hadde kragen 
sin brettet opp, og myke klær og høyt polert og utdannet. Er 
det den slags mann dere dro ut for å se?” Sa: “Nei. Vet dere 
hva slags type det er? De kysser babyene og, dere vet, jobber i 
kongers palasser. De, det—det er ikke det slaget Johannes var.”
262 “Vel”, sa, “så, hvorfor dro dere? For å se en mann 
som hadde blitt gitt en tjeneste og vil hekte den rett på en 
organisasjon, eller noe som det? Rystet av enhver…så, 
om—om Oneness ikke vil ha ham, vil han gå over til Trinity? Og 
hvis Trinity ikke vil ha ham, vil han gå til Church Of God, hvor 
som helst? Er det en slik mann dere dro for å se, rystet med 
ethvert siv? Å nei. Ikke Johannes.”
263 Han sa: “Hva dro dere da ut for å se? En profet?” Han sa: “Og 
jeg sier at det er riktig. Men Jeg skal fortelle dere noe som dere 
ikke vet; han var mer enn en profet. Han var mer. Om dere kan 
motta det, dette er han det ble skrevet om, i Bibelen, ser dere, 
der tilbake, Skriften: ‘Jeg vil sende Min budbærer for Mitt åsyn’, 
Malakias 3, ser dere, ‘og han vil rydde vei for Meg.’” Skjønner?
264 Og de forstod ikke. Ikke en gang disiplene grep det, ser dere. 
Det stemmer. Å du! Enkelhet! Vær ydmyk, ser dere. Gå rett 
ned…Når Gud lover noe stort, ser dere, er det stort i Hans øyne.
265 Nå, om dere vil alltid holde dette i tankene, jeg vil at 
dere skal…Hold dette i tankene. Og når dette skjer, så kan 
dere forandre det. Bøy deg ned og plukk opp en av disse små 
vårblomstene som kommer dette året, eller ta et vanlig gresstrå 
og hold det i hånden din, og si: “Jeg vil holde dette nå, og se at 
noe, så enkelt, har laget dette. Og jeg vil se hjernen, som kan 
sende en rakett til månen, lage dette gresstrået.” Du vil alltid 
ha det. Du kan være helt sikker på det. Du vil alltid ha det. 
Skjønner? Det gresstrået har liv i seg, ser dere. Det er så enkelt 
og ydmykt.
266 Dere skjønner, hvis en mann er en stor mann, Ja vel, men 
om han er stor nok til at han kan bli enkel, ser dere. Vil han 
finne Gud. Men om han ikke blir enkel, vil han aldri se Ham. 
Så dere må bli enkle. Nå, vers…
23. I Åpenbaringen, vers 5,9, hvem er disse som syng—synger 

når Lammet tar Boken ut av—ut av…tar Boken? Er—er 
dette de bortrykkede hellige?
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267 Nei. Åpenbaringen 6…5,9 mener jeg. Nei. Hvis dere merker 
dere, disse er ikke de hellige. De hadde…Han har ikke gjort krav 
på Sin eiendom ennå. Skjønner? Dette er ikke de hellige. Hvis 
dere merker dere, det er de eldste og Livsvesnene, og de synger.
268 La oss lese det, så den personen…Og så skal jeg prøve…
Jeg har omtrent et halvt dusin til her, og jeg tror jeg kan ta 
dem på noen få minutter. La oss se. Åpenbaringen 5,9. La oss 
nå lese bare lite grann før. Så, personen, nå, er ærlig på dette, 
og de ønsker å vite. Se.

Da han hadde tatt—tatt bokrullen, falt de fire 
livsvesener og de tjuefire eldste ned foran Lammet. 
Hver av dem hadde en harpe,…gullskåler full av 
røkelse, som er de helliges bønner.

Og de sang en ny sang, (skjønner, skjønner,) og 
sier: Du er verdig til å ta bokrullen og åpne Den, 
(skjønner,)…du har frikjøpt oss…

Og…gjort oss til prester og konger…
269 Det er den Himmelske gruppen, ikke de gjenløste ennå. Ja 
vel, nå.
 Broder Branham, hvis alle de…
 Bare et øyeblikk nå. [Broder Branham stanser—Red.] Jeg 
antar, hva…Unnskyld meg.
 Broder Branham, hvis—hvis alle de gudfryktige (ja), 

gudfryktige blir tatt opp i Bortrykkelsen, hvor vil Elias og 
de…og Moses komme fra?

270 Det er noe som er galt. Det er noe som er galt. Det er er 
bare det å si om det. Det—det er noe som har skjedd. Skjønner? 
Det er noe som har gått galt ett eller annet sted. Føler alle 
seg bra? [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.] Det er ingen…Er 
ingen sykdom eller noe?
 [En broder i forsamlingen sier: “Les det niende verset 
igjen, i Åpenbaringen 5.”] La oss se, Åpenbaringen…Hvor var 
det, broder? [“5.”] 5. [“5.”]
 Å, spørsmålet! Å, spørsmålet jeg nettopp svarte på. Nå, la 
oss se. “Du…” Det riktige stedet:

Da han hadde åp-…bokrullen, falt de fire 
livsvesener og de tjuefire eldste ned foran Lammet. 
Hver av dem hadde en harpe, og gullskåler full av 
røkelse, som er de helliges bønner.

Og de sang en ny sang, og sier: Du er verdig til å 
ta bokrullen og åpne seglet på den: for du har…ble 
slaktet, og…

 Her er det! Her er det! Jeg tok feil der. Skjønner?
…du har frikjøpt oss til Gud med blodet…fra hver 

stamme…
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271 Det stemmer. Nå, hva tenker dere om det? Å, om ikke den 
Hellige Ånds Nærvær er her, hva er? Han ville ikke la…Ser 
dere, jeg leste bare den første delen av det verset. Ser dere, det 
er—det er bare et ver-…eller noe skrevet her, og jeg prøvde å 
komme gjennom, så på den klokka. Men så dere at Han stanset 
meg på det? Glory! Ser dere, jeg leste ikke den andre delen av 
det. Ser dere, jeg kom hit: “Og…” Se her: “Og de—og de sang 
en ny sang”, og jeg stoppet, ser dere. Men se her: “Sangen de 
sang, de sa: ‘Du har gjenløst oss ut fra alle stammer, tungemål 
og nasjoner.’” Sannelig, det er dem. Du! Å du! Å du! Ser dere 
det? Og forresten, det er et spørsmål til her også.
24. Kan du (k-o-n-t-r-o-…) kontrollere de som ble 

gitt…Vel, kontrollere “de som ble gitt hvite klær”, 
i Åpenbaringen 6,11, med “de som vasket sine klær i 
Lammets Blod?”

272 Nå, la oss se, Åpenbaringen 6. Jeg kan bare ikke skynde 
meg med dette, folkens, på denne måten her, skjønner dere, 
for det kommer til å…Jeg kommer til å svare noe feil. Nå, 
Han ville ikke—Han ville ikke at jeg skulle gjøre det. Det 
er sannheten, så hjelp meg. Guds Hellige Ånd vet at det er 
sannheten. Skjønner? Jeg bare…Det var noe som bare…
Jeg—jeg bare så på det…Jeg så på klokka, halv tolv, og jeg 
tenkte: “Hvis jeg ikke skynder meg nå, vil jeg ikke få bedt for 
de syke.” Og jeg prøver å klare det. Fordi jeg…Og mitt sinn er 
så…Jeg klarer ikke…
273 Husk, dere må bare forstå nå, jeg—jeg er et menneske, 
forstår dere. Og jeg—jeg har vært der inne i syv dager, og 
mitt…Og jeg har fremdeles noe denne ettermiddag, som jeg 
må finne fra Gud.
274 Men, Han var så fast bestemt på at jeg ikke skulle gjøre 
den feilen, de kalte meg tilbake for å lese resten av det verset. 
Jeg bare…Det bare føltes som at Noe bare rullet over meg 
der, og sa: “Gå tilbake! Gå tilbake!”
 Jeg tenkte: “‘Gå tilbake?’ Hva? Stoppe her og nå og 
begynne å be for de syke? Men hva—hva er det? Hva har jeg 
gjort?”
 Og i det jeg begynte å strekke meg mot det, var det noen 
som sa: “Les det verset om igjen.” Og jeg leste det om igjen. 
Og der, på bunnen av dette spørsmålet, der var det, ser dere: 
“Åpenbaringen 6.”
275 Ser dere, jeg leste det første. Det høres ut som det, det 
første, ser dere: “Og de sang en ny sang.”
 Men her nede, ser dere hva det var? Det neste, videre 
nedover: “Har gjenløst oss.” Visst var det Bruden, de 
bortrykkede hellige. “Kan du…” Og her, sannelig, Lammet 
hadde Boken i Sin hånd. Han hadde forlatt Tronen for 
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mellommannstjenestens nåde. Ser dere? Ser dere hvordan den 
Hellige Ånd våker over dette? For det er nøyaktig den samme 
tingen som jeg sa her om kvelden.
276 Da Han hadde snakket til meg i rommet, og jeg kom ned 
hit og forkynte til dere alle, at: “Da Lammet forlot stedet.” 
Å du! Nå tror jeg vi bare skal ta en tekst. Ser dere: “Lammet 
hadde forlatt Sitt sete og gikk frem”, ser dere, som jeg hadde 
der oppe da Han var til stede, det Lyset, som er Kristus; da 
Han var til stede, fortalte det. Når Lammet forlater denne 
Tronstolen, fra å være en Mellommann, kommer Han hit, og 
Gjenløsningens Dag for Menigheten er fullført.
277 Den neste gjenløsningen blir åpnet, som er for jødene, de 
hundre og førti-fire tusen. Stemmer det? For Han lovet at Han 
ville kappe treet av, vet dere.
278 Nå, her, nå her kommer Han ut, Lammet, og så er 
Gjenløsningens Dag fullført. Og alle som skal bli gjenløst har 
allerede blitt gjenløst og skrevet i Boken, og Han er her ute og 
åpner Boken. Nettopp!
279 Å, takk Herre. Skjønner? Tilgi Din nervøse tjener for å ha 
prøvd å løpe over noe.
 Nå, kan du gå med på at “de som ble gitt hvite klær”, fra 

Åpenbaringen 6,11…
280 Nå, la oss se, 6,11. Ja vel. Hvor var vi på dette nå? “Hvite 
klær”, ja, det er de—de korsfestede, under alteret. Jødene, 
mellom den tiden: “De ble gitt hvite klær.”
 …er “de som vasket sine klær i Lammets Blod” i 

Åpenbaringen 7,14?
281 Nei. Nå, det er en forskjell, sikkert og visst. For, ser dere, 
her, vi ser her at “disse som ble gitt hvite klær”, her borte i 
denne tidsperioden. “De ble gitt hvite klær”, de selv, ved nåde. 
Og disse her: “Hadde vasket sine klær i Lammets Blod”, og her 
i Åpenbaringen her, dette er den “store skaren som kommer 
frem for Gud, av alle stammer, tungemål og nasjoner.” Og 
disse er direkte nøyaktig til martyrene, jødene, ser dere. Nå, nå 
det er korrekt, nå.
25. Broder Branham, hvis alle de gudfryktige ble tatt opp i 

Bortrykkelsen, hvor vil Elias og Moses komme fra? Vil de 
være jøder? Eller vil vår Elias, gitt til oss, være—være hos 
dem?

282 Nei. Hedningen som vil være salvet med denne ånden, for 
å kalle ut Hedningene, vil ha blitt tatt bort. For dere skjønner, 
hele Menigheten, hele har blitt tatt opp. Og disse to profetene 
i—i det 11. kapittel blir satt ned. Og nådens dag avsluttes med 
Hedningene, og blir sendt til jødene. Nei, det vil ikke være den 
samme mannen. Nå, jeg er—jeg er rimelig sikker på det. Husk 
nå, dette er bare så langt jeg vet.



42 ÅPENBARINGEN AV DE SYV SEGL

 La oss se hva dette er, står her. Spørsmål: “Er hveten og 
vinen…” Å, “Er…” H-v-e-t-e. Nei, jeg antar det—det betød: 
“Hva er…” Det står ingen “hva” der. Står bare:
26. Er hva og vinen, eller hveten og vinen, hva er…i 

Åpenbaringen 6,6?
 La oss se hva det er, når jeg kommer ned hit nå, dette her.

Og jeg hørte en røst midt iblant de fire livsvesener, 
sier: En liter hvete for en denar, og en liter bygg for en 
denar;…gjør ikke skade på vinen og…oljen.

283 Jeg antar at det menes “hveten og vinen”. Det var en, til 
den andre.
 Heller, er det et symbol, vinen som ble tatt ved 

nattverdsbordet, i Åpe…i Første Korinterbrev 11,24?
284 “Er vinen—vinen…” Nei. En av dem er et åndelig symbol, 
ser dere. Og det andre er faktisk åpenbaringen av Ordet.
27. Kan grunnen til at mange er syke være fordi vi ikke har 

skjelnet Herrens Legeme? (Korrekt!)
 …men nå åpenbart ved åpningen av det Sjette Segl?
285 Nå, la oss se. La meg bare se om jeg får tak i det nå. Det er 
ikke dere; det er meg. Dere gjorde ikke…Dere skrev det helt 
flott; det er bare meg.
 Kan grunnen til at mange er syke være fordi vi ikke 

skjelner Herrens Legeme? (Det står et spørsmålstegn på 
slutten der.)

286 Vel, Skriften sier at: “Mange er syke og svake iblant 
dere, på grunn av skjelningen av Herrens Legeme.” Det er 
helt riktig. For, skjønner dere, Herrens Legeme er Bruden. 
Og mange av dem går bort, og de blir ikke med Det. Det er 
sant. Ser dere, de vet ikke hvordan de skal oppføre seg. Lever 
et hvilket som helst liv; og tar nattverd og ting. Det er ikke 
rett. Skjønner? Når folk tar nattverd, som lyver og stjeler og 
drikker, og, det—det—det er fryktelig. Dere skulle ikke gjøre 
det. Skjønner?
 …men nå åpenbart ved åpningen av det Sjette Segl?
287 “Åpningen av det Sjette Segl.” La oss se nå. Nei. Nå, dere 
ser, det Sjette Seglet som åpnes her var til jødene. Ser dere, 
Menigheten har alt dratt. Dette er Trengselstiden, så det vil 
ikke være det samme. Nei. Nei. Det er ikke.
288 En av dem er en åndelig vin, det er åpenbaringen av Ordet, 
så blir den—den troende stimulert av Ordets åpenbaring. Og 
det andre er et symbol på Jesu Blod, som blir tatt ved Herrens 
bord. Nå, det er min beste forståelse av det.
28. Vil noen som ikke er forutbestemt ta imot Herren? Hvis de 

gjør, vil de falle fra?
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 Ikke hvis de er forutbestemt. Nei. Ser dere, de kan ikke.
29. Hvor er Skriftstedet som viser at den…at katolisismen vil 

forføre jødene og ta rikdommen deres?
289 Nå: “Nøyaktig hvor står det at—at—at dyret ville forføre 
for rikdommen?” Det står ikke det. Men vi går ut fra at det 
var…Nå, her om kvelden, husker dere. Dere må gi nøye akt 
på lydbåndet. Jeg sa ikke at det er hva de ville gjøre. Jeg sa…
Ser dere, katolikkene er den rikeste gruppen i verden. Det er 
ingen som dem. Og hva de ikke har, har jødene resten.
290 Det er hvor økonomien i dette landet nå…Vi lever 
akkurat nå på skattepenger, i følge Lifeline, som, fra skatter 
(som kommer rett fra Washington, D.C.) som vil bli innbetalt 
førti år fra i dag. Det er hva vi bruker nå. Det er hvor langt 
bakpå vi er, utsteder pengesedler, ser dere, fra skatter som vil 
bli betalt førti år fra nå. Nasjonen er blakk. Hun er ferdig.
291 Nå, Castro, den eneste fornuftige tingen han noen gang 
gjorde, var da han forandret valutaen og betalte ned beløpene, 
obligasjonene, og brente dem, og—og forandret myntenheten. 
Det var det eneste han kunne gjøre.
 Og det er bare en ting som gjenstår å for disse Forente 
Stater. Husk nå, dette er William Branham, skjønner, som 
snakker. Dette er min mening. Det er bare antagelser, ved bare 
å se på det fra et naturlig ståsted, som kanskje kan være en 
million miles unna. Jeg tror at akkurat der, i de pengene…
“Kjærligheten til penger er roten til alt ondt.” Og jeg tror at 
ballen vil begynne å rulle med akkurat de tingene.
292 Nå, den Katolske kirke der tilbake, fra å kreve penger for 
messen og så videre, eier verdens rikdom. Dere husker, Bibelen 
sier: “Hun var rik”, og hvordan hun var. Og husk, ikke bare 
fra en nasjon. Hun er rik på enhver nasjon som finnes under 
Himmelen. Hun strekker seg ut. Hun har pengene. Nå, hva de 
ikke har, har Wall Street, som er kontrollert av jødene.
293 Nå, og dere husker, han fikk pengene da Jakob vendte 
tilbake (fant vi ut forrige kveld) og ble Israel. Han hadde 
virkelig pengene. Men han fikk ikke kjøpt noen ting med 
pengene sine, ser dere, til Esau. Esau hadde det også. Ser 
dere, begge anti, og—og den ene…Ser dere, det er bare så 
fullkomment.
294 Nå, se her. Jeg sa at de kanskje ville konsolidere sammen 
på pengene, og den—og den romerske makten ville ta den 
jødiske makten, og ved formue, bryte pakten. Kanskje det ikke 
blir slik. Dere skjønner, jeg vet at de vil bryte den, men jeg—jeg 
vet ikke av hvilken årsak, for det er ikke åpenbart for meg hva 
de vil gjøre.
295 Men se. Nå, hvis i dag, nå, hva om i dag, den eneste tingen vi 
kan gjøre, ville være å gjøre? Hvis vi bruker skattepenger (hvis 
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det utsagnet er riktig) fra valutaen, fra skattepenger førti år fra 
nå, ser dere, gullet vårt er…Vi har brukt det opp. Vi er blakke. 
Vi har ingen penger. Og vi lever kun på et gammelt rykte.
296 Det er hva menigheten gjør i dag, menigheten; ikke 
Bruden. Menigheten lever på et gammelt rykte som den fikk 
for lenge siden under tjenesten i løvens tidsalder. “Vi er 
Menigheten! Vi er Moderkirken! Vi begynte…” Det stemmer. 
Skjønner? Den lever på et rykte!
297 Metodistene lever på sitt rykte. Baptistene lever på sitt 
rykte. Og Pinsebevegelsen lever på sitt. “Ære være Gud! For 
lenge siden, da de hellige pleide å danse i Ånden, og hvordan 
de…Herren gjorde dette og det.” Det, det er noe som har 
passert. “Vi har alle blitt store nå, broder.” Å du! Skjønner? 
Kun et gammelt rykte!
298 Denne nasjonen lever—lever på et gammelt rykte av hva 
forfedrene var, ser dere, og det er grunnen til at vi tror vi vil 
bli frelst. Gud respekterte ikke Israel for hva de var, hva de 
hadde vært; hva de var da! Følg med.
299 Men nå, her er hva jeg tror, hva jeg—jeg tror vil skje. Nå, 
kanskje det ikke blir slik. Jeg tror at tiden vil komme da vi vil 
bli tvunget til å gjøre et valg. Og når det vil skje, at i stedet for at 
vi forandrer valutaen…Hva ville det gjøre med Philip Morris? 
Hva ville det gjøre med whiskey-selskapene? Hva ville det gjøre 
med stålindustrien? Hva ville det gjøre med all handelen? Hva 
ville det? Det ville ruinere dem. De ville knekke sammen. Men 
om: “Vi kan låne de pengene.” Ser dere hvor smart han er?
300 Da selger nasjonen seg til menigheten. Og så blir kirke og 
stat forenet igjen, og der kommer hun. Skjønner? Der har du 
det. Følg med. Ja vel. Nå, i dette:
30. Hvis man er i en organisert forening under vår regjering, og 

kan tale i følge sitt eget hjertes overbevisning, eller i de siste 
dagers Sannhet, vil han bli betegnet som en av “skjøgene”?

301 La oss se. “Hvis en i den organiserte foreningen er…” 
Vel, ser dere, den organiserte foreningen; organisasjonen, den 
blir gitt rettigheter fra regjeringen til å tale. Ser dere, det har 
ingen ting med hjertet hans å gjøre. Skjønner? Nå, om han er 
en ekte troende og født av Guds Ånd, vil han på ett eller annet 
tidspunkt få en fornemmelse. Skjønner? Det kan ikke være så 
oppe i dagen at han ikke ser det.
302 Nå, jeg vil at dere…Ser dere, legg deg dette på minne, 
venn, at Gud—Gud aldri gjør det, eller på noe tidspunkt har, 
som jeg kan huske, ser dere, hvor ikke…
303 Se, Jesus var grunntonen i det hele, fordi Han var Gud 
Emmanuel, gjort kjød. Nå, se på denne—denne Karen, Jesus. 
Da…Visste dere, da Han kom på jorden var det ikke, antar 
jeg, en tiendedel av verden som visste at Han var her?
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 Vet dere, da denne forløperen kom, da alle “fjellene” og 
ting skulle skje, var det ikke en hundredel av befolkningen i 
Israel, antar jeg, som i det hele tatt visste det? Er ikke det rart?
304 Vel, det var jøder og ting, og folk over hele verden. Husk 
nå, Jesus kom for å være et vitne, som en verdens Frelser. 
Stemmer det? Vel, det var bare folk, etter folk, etter folk, 
etter slekter, etter folk, som aldri visste noe om det. Gikk bare 
videre, akkurat som om verden ikke visste noen ting om det; 
men hele tiden gikk det for seg i verden. Skjønner?
305 Hvorfor lot Han dem ikke få vite det? Han kom, og de som 
var forutbestemt til Evig Liv var de som mottok Ham. Det 
ville ikke ha gjort noen forskjell å si noe til resten av dem, 
fordi Han ikke kunne ha gjenløst dem, fordi de ikke en gang 
var i stand til å bli gjenløst. Hvorfor var det slik, da disse 
prestene stod der? Da Han hadde kommet til det stedet fordi de 
forutbestemte var plassert der, over alt, så Han måtte forkynne 
til dem som en gruppe.
306 Og de store skriftlærde som burde ha gjenkjent Ham, sa: 
“Denne Mannen er Beelsebul. Vi vil ikke at denne Mannen skal 
styre over oss, og så videre, ser dere. Vi vil ikke gjøre det.”
 Men en liten prostituert, med Livet i seg, forutbestemt til 
Evig Liv, og navnet hennes lever for alltid i Guds Ord her. 
Gikk opp dit, og første gangen da dette Lyset traff det lille 
frøet, gjenkjente hun det øyeblikkelig. [Broder Branham 
knipset med fingeren en gang—Red.]
307 Se, en gammel fisker kom forbi der. Her stod Han der, 
gjorde tegn og under, og—og fortalte forskjellige mennesker 
deres hjerters hemmeligheter, og åpenbarte Seg Selv.
 Og, du verden, det var fariseere som stod der, og sa: 
“Denne Mannen er Beelsebul.” De måtte svare for sine 
forsamlinger.
308 De stod omkring alle sammen: “Dr. Jones, vil du gå ned og 
og høre på denne Mannen? Det virker som at Han—Han vet hva 
Han snakker om. Han taler ikke som vanlige menn.”
309 “Jeg vil høre på Ham.” Gikk ned dit, ser dere. Ja, 
Gud—Gud kunne aldri komme til ham.
 Og der stod Han der nede, og Han sa…
 De sa: “Nå, se der. Se der. Der kommer det en mann. Der 
er en av disiplene Hans. Der kommer en mann opp nå. Nå, den 
karens navn, det er Andreas. Husker dere. Å, husker dere de 
gamle—de gamle fiskerne her nede? Det er dem. Ja, der—der 
er Simon, broren hans. Skjønner? Og det er—det er ungene 
til gamle Jonas. Nå, der de…Se, han—han tar noen bort til 
Seg. Hvem er det? Ja, se hva Han vil gjøre nå. Han er—han er 
nestemann opp dit.” Og han gikk frem.
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 Og Han sa: “Ditt navn er Simon, og du er Jonas sønn.”
310 “Denne Mann er Beelsebul! Ser dere, Han har en slags ånd 
på Seg. Han er en underlig Fyr. Skjønner? Rett på, dere må 
ikke høre på noe slikt, ser dere. Hold dere vekk derfra. Jeg ville 
ikke gått på flere av disse møtene, ikke i det hele tatt, ser dere. 
Så snart dette bare er over, vil vi komme oss ut herfra. Vi vil 
aldri dra dit noe mer, være med i de sammenhengene igjen.” 
Skjønner? Hvorfor? Nå, det er hva han tenkte, og likevel var 
det han som skulle vært denne. Se, selve dem som Han kom til 
var de som korsfestet Ham. Ser dere?
311 Men det var en liten prostituert som alle hadde sparket ut! 
Jeg går ikke god for prostitusjon. Absolutt ikke! Men jeg bare 
viser dere den forutbestemte Sæd.
312 Se på denne karen her, denne gamle fiskeren, kunne han 
ikke…Bibelen sier at han var ulærd. Stemmer det? Ikke bare 
det, men han var uvitende. Nå, er det riktig eller feil? Å, om vi 
bare kunne bli uvitende om en rekke av disse tingene som vi 
tror vi vet. Skjønner? Ja vel. Ser dere, han var både uvitende 
og ulærd. Og da han gikk frem dit i Herren Jesu Nærvær, og 
Han fortalte ham hvem han var. Der og da ble saken avgjort.
313 Nå, hva er denne andre karens argument imot det? “Vel, se, 
han trodde det. Se hvem det er. Dere vet hvem det er. Vel, den 
mannen har aldri…Vel—vel, han er en fisker. Vel, han kan ikke 
sin ABC. Jeg kjøpte fisk av ham; han kunne ikke en gang signere 
på en kvittering for meg. Det, ser dere, det er den slags type! 
Det er den slags folk som hører på slikt som Det.” Takk Herren. 
Amen. Ser dere? “Vel—vel, han er ikke…Se på faren hans; han 
var uvitende. Han sendte dem ikke en gang til skole.” Men det er 
den Han sendte til skole; lært opp slik Han ville ha ham.
314 Jeg støtter ikke det å ikke gå på skole, nå. Jeg håper dere 
forstår. Men det er bare et bilde, ser dere, hva dere får i det. 
Det er typen, og grunnen til at det går over hodene på dem.
315 Og vet dere hva? Ikke en…Jeg vil si at ikke en tredjedel 
av alle jøder i landet i det hele tatt visste noe om at Han kom. 
Og—og så, en—en femtedel av den ene tredjedelen hørte på 
Ham. Og så, en hundredel av den ene femtedelen tok imot Det. 
Vet dere hvor mange Han hadde. Han hadde tolv som stod ved 
korset, ut av hele gjengen. Hvor er resten av dem? Ser dere? De 
sytti gikk bort.
316 Nå, mens Han helbredet de syke, og bare gikk nedover, 
ikke sa noe om Sin Lære; Han bare gikk omkring, helbredet 
de syke og alt mulig. Å du! Det, det var Guds Ånd over Ham. 
Tror dere det? [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.] Da Han 
helbredet de syke, underfullt! “Det er en stor Rabbi. Hør, alle 
dere brødre, dere burde alle ha Ham i menigheten deres. Gutt, 
du snakker om kraft, den Karen kan virkelig helbrede de syke! 
Dere burde se. Han har en helbredelsesgave.”
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317 Vel, selvsagt, de kommer til å få noen som vil etterligne 
det. Her kom de frem, for hver gruppe må ha sin egen mann.
 Her kommer Han. Og så, før du visste ordet av det, en dag 
satte Han Seg ned.
 “Å, ja visst, Rabbi, vi vil gå med Deg.”
318 “Ja vel, sett dere ned. La oss dra.” Ja vel, sendte ut de sytti, 
og så videre.
 Så en dag, etter at et stort mirakel hadde blitt gjort, satte 
Han Seg ned og begynte å tale Ordet til dem, ser dere. “I 
begynnelsen av lyden av den…” Ja vel. Han begynte å tale 
Ordet til dem, Sannheten.
 De sa: “Ah, vent et øyeblikk nå! Hm! Jeg er ikke helt 
sikker på Dette.” Det er i motsetning til deres lære. Si: “Vel, 
jeg vet at vi forlot synagogen og alt som det, men kanskje vi—vi 
tok feil, brødre. Vi burde gå tilbake, for denne Mannen snakker 
i gåter. Han er en underlig slags Fyr. Jeg kan ikke forstå Det.” 
Ser dere? Hva var det? Sæden var ikke forutbestemt til å 
begynne med.
319 Så, før du visste ordet av det, samlet Han en liten 
forkynnergruppe, og snakket til forkynnerne. De sa: “Ah! 
Hm! Vi bør gå tilbake også, og gå tilbake og komme inn i 
organisasjonen, ta opp papirene våre igjen, ser dere. Fordi, 
denne Fyren, vel, hvem kan forstå en Mann som det? Han sier 
dette her, og Han sier dette over her. Ah!”
320 De andre forstod Det ikke på den måten. Han viste gåter til 
noen av dem, men ikke til de andre.
 Så de gikk bort. Så snudde Han seg og så på de tolv som 
stod der. Sa: “Vil dere gå også?” Skjønner?
321 Se nå. Peter sa: “Vet du hva? Jeg har gått på det gamle 
stedet der nede i all tid. Hvor i all verden skulle jeg gå hen? 
Hvor skulle jeg gå? Hvor—hvor skulle jeg gå? Etter at jeg har 
gjort en gjerning her…Og jeg kan ikke gå tilbake til den 
søppelbøtta der igjen, hvor all slags verdens grisemat ligger. 
Skjønner? Jeg—jeg…Hvor hen skulle jeg gå? Jeg—jeg kan bare 
ikke gjøre det.”
322 Han sa: “Ja vel da, kom igjen, bli med videre.” Nå, der 
har du det. Skjønner? Hvordan det hadde seg, da? Tolv ut av 
omtrent to og en halv millioner. Og verdens Frelser, ut av 
milliarder, vær ydmyke, ser dere. Bare forbli ydmyke. lytt.
 Nå, med alle disse fariseerne; og den lille prostituerte kom 
frem der. Hun sa: “Si, Du må være en profet! Nå, vi vet at 
Messias kommer, og når Han kommer vil Han gjøre det.”
 Han sa: “Jeg er Ham.”
323 Hun sa: “Slik er det”, og avsted dro hun. Om du hadde 
prøvd å stoppe henne? Du hadde ikke klart det.
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31. Broder Branham, hilsener i Herren Jesu Navn. Vær så snill 
å forklar hvem mannen i Matteus 22,11, mannen som ikke 
hadde på seg noen bryllupskledning, bryllupskledning på. 
Jeg vet at denne mannen ikke kunne—kunne komme inn i 
Himmelen uten bryllupskledningen på. Dette var en gjest, 
vet jeg, ikke Bruden.

324 Ja, det er riktig. Han ville være en…Ja, han bare snek seg 
inn. Skjønner? Se nå. Nå, jeg…Det kunne gått med en hel tale 
på det.
 Nå har jeg ti minutter til å be for de syke og avrunde dette. 
Og jeg har gjort unna halvparten av dem, antar jeg. Følg med. 
Men jeg skal—jeg skal skynde meg, riktig, sikkert og visst, etter 
denne. Skjønner?
325 Her er hva som skjedde, hvis dere kjenner de orientalske 
skikkene. Skjønner? Når en brudgom gir ut invitasjoner til 
sitt bryllup, gir han bare ut så mange invitasjoner. Og for hver 
invitasjon han sendte hadde han en dørvakt som stod ved døren, 
for å legge en kappe rundt ham. Uansett om han var fattig, eller 
hva enn han var, måtte han…om han var rik eller fattig, hva 
enn det var, han, alle måtte ha på seg denne bryllupskledningen.
326 Da de stod ved døren la de denne rundt ham, den dekket 
til hva han hadde vært på utsiden. Han er invitert, enten han 
er en millioner eller om han er en fattig mann, enten han er en 
bonde, grøftegraver eller hva enn han er, eller en plutokrat, 
er han—er han her med kappen på nå. Fordi kappen blir lagt 
rundt ham ved døren, når han går inn gjennom døren.
327 Nå, ta Johannes 10, tror jeg det er, Han sa: “Jeg er døren.” 
Skjønner? “Jeg er døren som går…som du går inn gjennom.” 
Nå, der står han i døren, og her er Mannen som legger kappen 
rundt ham, den Hellige Ånd, for å gi ham rettferdighetens 
kappe når han kommer inn.
328 Nå, denne mannen hadde kommet gjennom en eller 
annen organisasjon, bak ved vinduet her borte, et eller annet 
smutthull. Og han kom inn og satte seg ned ved bordet. Og så, da 
Brudgommen kom opp og så seg omkring, var han en…han…
Disse hadde vært stygge andunger før, nå er han den stygge 
andungen. Skjønner? “Hva gjør du her på denne måten, uten 
dåpen i den Hellige Ånd og alle disse tingene? Hvordan kom du i 
det hele tatt inn her?” Vel, han kom inn en annen vei enn døren. 
Og han kom inn uten en gyldig invitasjon. Skjønner? Han kom 
inn gjennom et eller annet utdannelsessystem, ser dere, eller noe 
som det. Han kom seg inn.
329 Og Han sa til dem: “Bind ham, hender og føtter; kast ham 
ut herfra, i det ytterste mørket, hvor det vil være gråting 
og klaging og tenners gnissel.” Ser dere? Han gikk inn i 
Trengselstiden. Skjønner? Han kom ikke inn gjennom døren. 
Så, Ja vel. Spørsmål:
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32. Vil Elias i Malakias 4 være den samme som Elias nevnt i 
Åpenbaringen 11,3? Og er de andre vitnene, se-…Er de to 
andre vitnene separate individer, separate?

330 Ja. Elias i Malakias 4 vil ikke være Elias i Malakias 3. 
Vi gikk gjennom det forrige kveld. “Og er de andre vitnene 
separate, to av dem?” Ja visst, Moses og Elias; i følge vår 
åpenbaring. Nå, jeg vil ikke holde dere her for lenge.
33. Første Kongebok 19, broder Branham, jeg tror at tallet 

som ikke bøyde kneet var sy-…
331 Ja, det er riktig. Syv hundre i stedet for…Takk skal du 
ha. Det er korrekt. Det var syv hundre i stedet for syv tusen…
“Broder Branham…” Syv tusen i stedet for syv hundre. Nå, 
ser dere det?
332 Dere vet, virkelig, når en person kommer på denne måten, 
for—for å forkynne…Jeg vil spørre dere om noe nå, slik at 
dere skal forstå.
 Da Elias kom fra ødemarken hadde han ett budskap. Han 
trampet rett ut av den ødemarken, og kom rett ned og sa til 
denne kongen: “Dugget vil ikke en gang falle fra himmelen før 
jeg ber om det.” Det er ordene han hadde. Og trampet tilbake 
rett ut, og sa ikke noe til noen. Skjønner?
333 Da han hadde et nytt budskap, kom han rett ned og 
talte dette budskapet. Og han snudde seg tvert om, dro ut i 
ødemarken igjen. Skjønner?
334 Nå, om dere følger med, da jeg la ned hjørnesteinen under 
det tabernaklet, sa Han: “Gjør en evangelists gjerning.” Og nå 
er tiden kommet for at den gjerningen blir satt tilside. Det er 
noe annet som skjer. Da er jeg så…Ser dere, jeg kommer hit 
og prøver å gjøre evangelisme og noe annet, og se hvor dere er 
hen? Ser dere? Dere er…Å, jeg—jeg forventer at menigheten er 
åndelig nok til å forstå.
34. Broder Branham, jeg forstår at Elias må komme tre ganger. 

Du forteller oss at han har vært to ganger allerede, og vil 
komme igjen. Nå, vil personen, som Elias ånd vil være på, 
også være ved de to vitnene, Moses og Elias, der borte?

335 Nei. Nei. Han vil være en hedning, ser dere, til 
Hedningemenigheten. Gud sender alltid til sitt eget folk, ser 
dere. “Han kom til Sine Egne; Hans Egne tok ikke imot Ham.” 
Han sender alltid Sine, Budskapet til tiden.
336 Da Gud handlet med jødene, hadde det ikke kommet noen 
hedningeprofeter. Når Gud handler med hedningene, er det 
ingen jødiske profeter. Når Gud vender Seg tilbake til jødene, 
vil det ikke være noen hedningeprofeter. Skjønner? Ser dere 
hva jeg mener? Ja vel.
 Etter at Bortrykkelsen har funnet sted…
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337 Nå, det vil være en periode som overlapper, selvsagt, ett 
Budskap som føres videre til den neste. Det må komme rett 
inn slik som dette, ser dere, slik jeg forklarte det, ser dere; som 
Paulus til hedningene, og så videre. Ja vel.
35. Etter at Bortrykkelsen har funnet sted, vil noen fra 

menigheten bli frelst ved enden, som ikke var en del av 
Bortrykkelsen?

338 Nei. Hm. For Blodet har allerede forsvunnet. Dere forstår, 
der vil ikke være noen forbeder. Hedningenes tidsalder er 
fullendt. Ingen vil bli frelst etter Bortrykkelsen, eller ingen av 
menigheten, hm, menigheten. “La ham som er uren, fortsatt 
være uren; han som er hellig, fortsatt være hellig.” Ser dere? 
Det vil ikke skje, ser dere, ikke etter at Menigheten er borte.
36. Broder Branham, jeg la merke til at du, du henviste til 

Daniels sytti uker i Budskapet om det Første Segl. Jeg 
forstår, angående Daniel, fra lydbåndet om Daniel, når 
Evangeliet vender tilbake til jødene vil de sytti ukene 
begynne. Er det en sytti…en uke, syv år, som gjenstår for 
jødene? Eller, fremdeles, er det bare en halv uke, tre og et 
halvt år igjen for dem?

339 Bare en halv uke. Jesus profeterte, den første halve uken, 
som forutsagt. Kun en halv uke gjenstår for dem.
 Broder Branham, siden du ikke ba for de syke i løpet av 

uken, vil du…? (Det er bare en forespørsel om det.)
 Broder Branham, vil du treffe meg etter møt-…? (Det er en 

forespørsel, ser dere, der.)
37. Vil du være så vennlig å forklare det at satan er bundet 

i tusen år, og blir sluppet løs til slaget i—slaget i 
Åpenbaringen 20,8? Hvilken sammenheng har dette med 
Slaget ved Harmageddon som nevnes i det Fjerde Segl? Vil 
Gog og Magog bli samlet fra folket på den nye jorden?

340 Vel, dette er et langt et, og jeg—jeg må bare ta for meg 
kjernen av det, ser dere. Nå, for det første: “Vil…” Nå, 
kanskje jeg ikke kan forklare det. Jeg vil gjøre mitt beste.
 Vil du være så vennlig å forklare hvordan satan er bundet i 

tusen år, og sluppet løs igjen til Slaget i Åpenbaringen 20,8?
341 Det er ikke Slaget ved Harmageddon. Slaget ved 
Harmageddon finner sted på denne siden, ser dere, Ja vel, når 
Trengselstiden er over.
 Nå, hvilken sammenheng har dette med Slaget ved Gog og 

Magog?
342 Ingen. Den ene er disse tusen år, og den andre er på slutten 
av den—slutten av de tusen år.
 …som nevnes i det Fjerde Segl? Vil Gog og—vil Gog og 

Magog bli samlet fra folk på den nye jorden?
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343 Satan ble sluppet ut av sitt fengsel, og dro for å samle alt 
folket, de onde, for å føre dem til dette stedet. Og Gud lot ild 
og svovel regne ned fra himmelen, og de ble fortært, ser dere. 
To slag, hver for seg. Spørsmål:
38. Vedrørende de sekstiåtte millioner som ble drept av den 

Romersk Katolske kirke, på hvilket tidspunkt i historien 
fant dette sted? Og over hvor lang tidsperiode fant dette 
sted?

344 Ta Schmuckers Himmelske Reformasjon. Jeg antar at noen 
av disse lærde har den. Og det er menighetens historie. Og jeg 
har nå glemt hvilken side det er på, men det skjedde fra tiden 
hvor den—den…tingen ble produsert, eller gitt til menigheten, 
av St. Augustin av Hippo, Afrika. Det var 354 e.Kr. Og det 
varte til 1850, massakren i Irland, ser dere. Så den tiden varer 
fra 33 e.Kr. eller 30 e.Kr.…354. La meg få det rett nå, ser 
dere. Fra 3-5-4 e.Kr. til—til 1-8-5-0, 1850, i følge historien, 
ble sekstiåtte millioner protestanter drept, nedskrevet i den 
romerske martyrhistorien, for å ha vært uenige med paven i 
Rom. Det er historie. Hvis du vil si at det er feil, vel, da var 
kanskje ikke George Washington her, eller Lincoln. Dere vet, 
ingen av oss levde da så vi kunne bevitne det. Men jeg tror at 
de var her, uansett. Jeg ser tegn på at de var her.
39. Broder Branham, det 19. kapittelet i…og det 18. verset: 

“Likevel har jeg latt syv tusen bli igjen i Israel, syv tusen 
i Israel, alle som ikke har bøyd sine…bøyd seg for Baal, 
og enhver munn…eller—eller bøyd seg for Baal, og 
enhver…som ikke har kysset ham, munn som ikke har 
kysset ham.” Vær så vennlig å forklare dette for meg, om 
de—om de syv hundre.

345 Det var syv tusen. Ser dere? Og dette “kysse Baal”, vet dere 
ikke…Hvor mange her var katolikker før? Sannelig. Ser dere? 
Dere kysser statuer. Ser dere?
346 Og, husk, i tiden under Babylon og Nebukadnesar, da 
hedningenes rike ble bragt til ende, kom det inn gjennom 
tilbedelsen av et menneske. Nebukadnesar laget en statue av 
en mann. Og hvis dere har et åndelig sinn, lytt nå til denne 
åpenbaringen. Den ånden, den mannen som han laget en 
åpenbaring av, eller som han laget en statue av, etter sin 
åpenbaring, var Daniel, en religiøs mann som ble tilbedt. 
Ser dere det? Fordi, han kalte ham Beltsasar, var det ikke? 
Eller, Beltsasar, som var navnet på hans gud. Og han laget en 
statue av denne guden, som var avbildet av Daniel. Og Daniel 
nektet å bøye seg ned for avgudsbilde av seg selv. Skjønner? 
Skjønner?
347 Og her er det igjen, ser dere. Lytt nå. Hedningenes rike 
ble bragt til ende i Babylons dager, av kong Nebukadnesar; 
en hedningekonge, slo sammen kirke og stat, ved å ta en hellig 
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st-…eller en statue av en hellig mann, og påby tilbedelse av 
den. Hedningenes rike ender i føttene, med håndskriften på 
veggen, gjennom en politisk makt som forente kirke og stat 
sammen; for å påby kyssing av statuer igjen, ser dere, samme 
tingen, statue av en hellig mann. Sannelig.
40. Broder Branham, når denne Bortrykkelsen finner 

sted—når Bortrykkelsen finner sted, vil de små barna som 
ikke kan skille rett fra galt gå i Bortrykkelsen?

 Hvis navnene deres er i Boken. Ja. Det stemmer. Skjønner? 
Ja vel.
41. Broder Branham, du sa forrige kveld at det…det var 

syv hundre mennesker som skulle bli frelst, ville bli frelst 
under Elias forkynnelse. Mente du syv tu-…?

348 Ja. Det stemmer. Vær så snill å tilgi meg for det, ser dere. 
Det er helt i orden, ser dere, jeg gjorde det.
 Broder Branham, vil du tolke…Etter at du åpner…

Broder Branham, vil den—den (t-i-d-s-a-…) 
tidsalderen…

 Unnskyld meg. “Vil tidsal-…” Nå, det er ikke dere. Det er 
meg, ser dere.
42. Vil nådens tidsalder være over, etter at du åpner det 

Syvende Segl?
349 Det håper jeg ikke. Nei. Nei. Venner, ikke få det i tankene 
deres nå, ser dere. Bare fortsett videre rett fram. Plant potetene 
og gå på møte, og like videre. Hvis det skjer om morgenen, bli 
funnet mens du gjør akkurat det du burde gjøre. Ikke—ikke 
start…
350 Ser dere, når dere gjør det, vrir dere selve tingen langt 
bort fra den—den hensikten den var tiltenkt for. Dere får litt 
underlige tanker, og dere får deres egne ideer om ting. Ikke 
ta din egen ide. Bare, når du sitter og lytter til ting som det, 
si: “Takk, Herre. Jeg vil bare vandre enda nærmere Deg.” 
Skjønner? “Jeg vil vandre…” Ikke si opp jobben og si: “Jeg 
skal selge alt.”
351 En mann kom løpende inn her om dagen, fra 
Nord-Carolina, rett før vi dro. Og han sa: “Ære være Gud! Kan 
du si meg hvor en eller annen stor personlighet er?”
 Og jeg sa: “Nei.”
352 “Å joda, sir”, sa: “Denne karen har den…” Sa: “Denne 
karen er presidenten av Lydmisjonen.”
 Jeg sa: “Hva da, sa du?”
 Sa: “Lydmisjonen.”
 Jeg sa: “Jeg forstår ikke.”
 Og han sa: “Å”, sa: “Denne karen er presidenten.”
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 Jeg sa: “Hva sa du at navnet hans var?”
353 Han sa: “Branham, tror jeg. Noe i den duren, Brown eller 
Branham.”
 Jeg sa: “Vel, mitt navn er Branham.”
 Han sa: “Er du presidenten i Lydmisjonen?”
 Jeg sa: “Nei, sir.”
 Han sa: “Vel, hvor er Tusenårsriket hen?”
 Jeg sa: “Jeg vet ikke.”
354 Han sa: “Vel, du er en…Du—du mener at 
det—det—det—det foregår akkurat her, og du ikke vet det?”
 Jeg sa: “Nei, sir, det gjør jeg ikke.”
355 Han sa: “Vel, ære være Gud!” Sa: “Jeg har noen—noen 
venner som kom og fortalte det til meg”, og jeg sa: “Jeg sier 
opp jobben.” Hadde fremdeles arbeidsklærne sine på. Sa: 
“Broder, jeg vil ha Tusenårsriket.”
356 Og jeg sa: “Vel, jeg—jeg tror bare at du er litte grann 
forvirret, er du ikke, broder?”
357 Omtrent på det tidspunktet kom en bil kjørende opp, en 
taxi. Hun sa: “Stopp en halv! Stopp en halv! Stopp en halv!” 
En liten kvinne kom fram der, sa: “Nå skal du be for min 
ektemann.”
 Jeg sa: “Ja, frue. Hva—hva med det?”
358 Hun sa: “Vel, jeg forstår at du må vente en måned på en 
samtale, ser du, for å bli bedt for.”
 Og jeg sa: “Hva?”
359 Og hun sa: “Ja, sir.” Sa: “Men jeg er desperat. Du må be for 
ektemannen min.”
 Jeg sa: “Ja visst. Hvor er han hen? Ta ham med hit.”
360 Denne fyren stod der, så på, sa: “Ber du for de syke også?”
 Jeg sa: “Ja, sir.”
361 Sa: “Hva sa du at navnet ditt var, Branham?” Jeg sa…“Og 
du vet ikke noe om Tusenårsriket?”
362 Jeg sa: “Vel, jeg…Nei, jeg gjør ikke det.” Jeg sa: “Jeg—jeg 
forstår det ikke. Det står der i Bibelen.”
363 Han sa: “Nei, det er akkurat nå. Folk har kommet fra 
over alt.”
 Jeg sa: “Hvor er det hen?”
 Han sa: “Jeffersonville, Indiana, rett under broen.”
364 Jeg sa: “Sir, du overgår meg.” Og jeg sa: “Jeg vet ikke noe 
om det.” Jeg sa: “La oss gå inn og sette oss ned. Kanskje vi kan 
snakke gjennom dette.” Vi gjorde, ser dere.
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365 Du må ikke, du må ikke, ser dere, venner, ikke begjære 
en tjeneste. Dere vet hva jeg mener. Skjønner? Dere vil være 
lykkeligere bare der hvor dere er. Skjønner? Bare fortsett 
videre.
43. Etter Bortrykkelsen av Bruden, når vil menigheten, 

som måtte gå gjennom Trengselstiden, stå for dommen? 
(Den står ikke for dommen…) Er det før eller etter 
Tusenårsriket?

 For “menigheten”. Å, unnskyld meg. Unnskyld meg, hvem 
enn som skrev dette. “Når vil menigheten som…”
 Etter Bortrykkelsen av Bruden, når vil menigheten, som 

måtte gå gjennom Trengselstiden, stå for dommen? Er det 
etter eller før…?

366 Etter! “Resten av de døde ble ikke levende før tusen år var 
gått”, som ikke gikk med Bruden. La oss se:
44. Du har sagt mange ganger at kommunismen ble reist 

opp av Gud for å tjene Hans hensikt, slik som kong 
Nebukadnesar. Nå, hvor passer kommunismen inn i bildet 
som vil…den til slutt…til slutt vil gjøre? Hvordan ender 
det opp? Mange lærde tror at i kongeriket i nord, Gog og 
Magog som nevnes i Skriften, går ned mot Israel i det—i 
det…(Jeg klarer ikke å forstå hva som står der. Ja. Ja.) 
Jeg tror, i de…noen av lydbåndene som ble tatt opp, sa, 
sa du at det til slutt ville slippes en…at kommunismen 
til slutt vil ødelegge katolisismen, eller Vatikanet, med en 
eksplosjon. Er det riktig?

367 Ja. Åpenbaringen 16, vil du finne det, og Åpenbaringen 
18,8 og 12. Hvis personen er her, ønsker å ta dette papiret, 
på det, kan du slå det opp. Ja. Se: “Ve, ve denne store by! 
For på en time har hun kommet til sin ende.” Dere forstår, 
kjøpmennene og alt mulig, som brakte henne handelsvarer. Det 
vil skje. Det stemmer. Og ikke…
368 Bare slutt, bare glem kommunismen. Skjønner? Det er ikke 
noe som helst annet enn en gjeng med—med folk som ikke er 
annet enn barbarer som—som er ugudelige. Det er et system. 
La meg vise dere noe, bare vise dere hvor enkelt det er. Vel, det 
er bare én prosent av hele Russland som er kommunisme. De 
trenger en budbærer. Skjønner? En prosent; så nittini prosent 
av dem er fremdeles på den kristne siden. Én prosent, og 
hvordan kan én prosent kontrollere nittini prosent? Det burde 
forklare det for dere, rett der. Hvis Gud ikke tillot det, vel, vel, 
de ville ha vært kastet ut for lenge siden. Skjønner? Sannelig.
45. Broder Branham, du sa at Rom ville ta herredømme over 

jødene i de siste tre og et halvt årene. Vil det være de—de 
første tre og et halvt årene av Trengselen, eller vil det være 
de siste tre og et halvt årene? Er dette riktig?
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369 Det vil være de siste tre og et halvt årene. Det stemmer. 
Ikke de første, for de har allerede passert.
 Har en til etter denne:
46. Min kjære broder, vil Elias i Malakias 4,5 dra til 

villmarken, slik Første Kongebok 17 sier oss at den andre 
Elias gjorde?

370 Vel, jeg ville ikke akkurat si at han vil, at han vil dra til 
villmarken. Men han vil være dette, forstår dere, han var…
Elisa og Elias, har dere lagt merke til det? De fleste menn av den 
typen er menn som er borte; de, de holder seg borte fra folket. De 
er veldig underlige. De har ikke så mye omgang med folk.
371 Legg merke til hvordan Elisa var, og Elias, og Johannes 
døperen, og naturen til den ånden, ser dere. Og de gjør 
ikke…Han—han, jeg tror at mannen vil være en som elsker 
villmarken, og kanskje oppholde seg i villmarken. Men, nå, 
til å bare si at han kommer til å være en eremitt og bo i 
villmarken, jeg vet ikke det. Noen ganger gjorde de det. Elisa 
gjorde ikke, men Elias gjorde. Og så, Johannes, han—han 
bodde i villmarken.
372 Og, vanskelig å si, disse andre profetene, når de kommer ut 
fra Judea der, jeg vet ikke hvor de kommer til å bo. Kanskje de 
vil slå leir ute på åsen et eller annet sted. Eller—eller, hva de vil 
gjøre i dagene for deres profeti, jeg—jeg vet ikke hva de vil gjøre.
 Men dere…Det jeg prøver å si er dette. “De, vil de, vil 
de være en—en—en…” De prøver å spørre: “Vil de bare være 
villmarksboere?”
373 Vel, da måtte de dratt til nordre Britisk Columbia for å 
få nok villmark å bo i nå, et eller annet sted, ser dere. Så det 
vil være noen…Villmarken er helt hugd ned. Skjønner? Det 
er ikke mye villmark igjen. Skjønner? Så den eneste tingen, 
de—de vil kanskje elske villmarken, ser dere, og kanskje 
oppholde seg mye i villmarken, og de vil være…Dere kan 
legge merke til naturen i dem, er denne kompromissløsheten, 
ser dere, og dere vil—dere vil gjenkjenne det når det kommer. 
Skjønner? Dere vil se det; dere er—dere er årvåkne.
374 Nå, her er ett, jeg vet ikke hvordan jeg skal ta det for meg. 
Og jeg har ett til rett før dette, og så kommer jeg til å be dem 
om å stoppe lydbåndet bare et øyeblikk.
47. Hvis Gud er en personlighet, hvorfor eller hvordan kunne 

Han snakke til Seg Selv på Forklarelsens Berg?
375 Vel, jeg forklarte nettopp det, ser dere. Skjønner? Jeg 
ønsker å spørre dere følgende. Jeg kommer til å…Da Jesus ba 
til Faderen, ser dere.
 [Broder Branham begynner å snakke til en broder i 
forsamlingen—Red.] Jeg tror du har dåpen i den Hellige Ånd. 
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Har du ikke, broder? Vil du ikke reise deg opp bare et øyeblikk. 
Du hevder å ha dåpen i den Hellige Ånd? [Broderen sier: “Ja, 
sir.”] Jeg gjør også. Hva er det da? Jeg hevder ikke da at jeg 
har—jeg har makten i meg selv til å avdekke disse mysteriene. 
Jeg har ikke makt til å helbrede de syke. Det er Gud.
376 [Broder Branham fortsetter å snakke til broderen i 
forsamlingen—Red.] Jeg tror du er en forkynner. Hvis jeg ikke 
tar feil er du fra Arkansas. Ja vel, nå. Og i deg, har du, er—er 
å forkynne Evangeliet. På vanlig måte, ble du oppdratt på en 
gård og omkring som det. Du vet bare ikke noe om det; men 
Noe kom inn i deg, for å forkynne Evangeliet. Du påstår ikke 
at det er deg selv, i det hele tatt. Det er en annen Person, kalt 
den Hellige Ånd. Stemmer det? [“Ja, sir.”] Okay.
377 [Broder Branham fortsetter å snakke til broderen i 
forsamlingen—Red.] Nå ønsker jeg å spørre deg. Gjør…Den 
Hellige Ånd bor inne i deg. Er det riktig? [Broderen sier: “Det 
er riktig.”] Snakker du til Ham? [“Ja, sir.”] Snakker til Ham? 
Ber til Ham? Ja vel. Det er alt jeg vil ha. Takk skal du ha, så 
mye.
 Skjønner? Får dere tak i det nå? [Forsamlingen sier: 
“Amen.”—Red.]
378 Jeg vil spørre dere om en ting. Hvordan kan det ha seg at 
da…Jesus, i Johannes 3, Han sa: “Når Menneskesønnen skal 
bli, som nå er i Himmelen.” Skjønner? “Nå er i Himmelen; 
skal ve-…komme til jorden.” Skjønner? “Menneskesønnen 
som nå er i Himmelen”, og her stod Han rett her og snakket 
til personen. Svar meg på den. Jesus og Faderen var den 
selvsamme Person.
379 Akkurat på samme måte som den Hellige Ånd i meg; dere 
ser på at jeg forkynner, men det er ikke meg.
 Det er ikke meg som kan tale et ord som kunne frembringe, 
som dere vet, et dyr; sitte der og se på det, og drepe dyret og 
spise det. Det er skapende kraft. Den ligger ikke i et menneske.
380 Det er ikke meg som kunne ta en liten gutt her, som lå…
Legene la ham ned på ryggen, med hjerteproblemer, i kveld. 
Og si: “Så sier William Branham”? Nei. “SÅ SIER HERREN, 
det er fullbrakt.” Og ta ham med ned til legen dagen etter, og 
det er alt sammen borte.
381 Et barn med leukemi, til dets øyne buler ut, og gult over 
alt, magen; inntil de tar det med til sykehuset for å gi det blod 
og ting, for å i det hele tatt få det hit. Og på fem minutters tid, 
ønske en hamburger? Og ta det med tilbake til legen dagen 
etter, og kan ikke en gang finne et spor av det. Er det “Så sier 
William Branham”? Det er “SÅ SIER HERREN!” Likevel, Han 
er et individ atskilt fra meg, men den eneste måten Han blir 
uttrykt på er gjennom meg. Skjønner?
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382 Det er hvordan Jesus og Faderen var. Jesus sa: “Det er ikke 
Jeg som gjør gjerningene; det er Min Far som bor i Meg.”
 Nå: “Menneskesønnen skal stige ned fra Himmelen, 
som nå er i Himmelen.” Skjønner? Hva var det? Han var 
allestedsnærværende fordi Han var Gud.
383 Nå, dette andre her, jeg…[Broder Branham knipser en 
gang med fingrene—Red.] Jeg ønsker å si disse ordene.
 Forklar hva du snakket om…
 [Tomt spor på lydbåndet. En broder taler i 
forsamlingen.—Red.]
 Jeg takker Deg, Fader Gud. Vi takker Deg for Ånden, for 
at Du er her. Og vi har blitt fortalt, Far, at en gang da fienden 
kom inn, og Ånden falt på en mann og profeterte til ham, og 
fortalte ham. Det satte tingen på plass, så de visste hvordan de 
skulle dra og beseire fienden, og hvor de skulle finne fienden.
384 Og jeg takker Deg, Far, at Du forblir den samme Gud som 
Du alltid har vært. Du er fremdeles akkurat den samme. Vi 
forandrer oss, og tidsaldrer forandrer seg, og folk. Men Du 
forandrer Deg aldri. Dine systemer er de samme. Din nåde 
er den samme. Dine gjerninger er de samme, fordi de er 
vidunderlige, og langt overgår enhver menneskelig kunnskap 
og forståelse i all tid.
385 Så vi er takknemlige, Herre, for at Dine hemmeligheter er 
skjult i hjertene til Dine tjenere. Og vi er så glade for dette, 
Herre. Og måtte vi gå ut som skinnende Lys, til…fra sted til 
sted, og prøve, med kjærlighet, å—å bringe andre inn; så vi kan 
fiske i ethvert hjørne og kaste ut garnet, for å være sikre på at 
vi får enhver fisk som tilhører Deg. Og så skal Lammet ta Sin 
Brud, som for evig vil forbli ved Hans side. Vi venter på den 
tiden, gjennom Jesu Kristi Navn. Amen.
386 Hvor mange er syke her inne, la oss se hendene deres. Vel, 
det ser ut til å være omtrent…Rekk opp hendene deres igjen. 
Omtrent en, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti, elleve, tolv, 
tretten, fjorten, femten, seksten, sytten, atten, nitten, tjue…
[Broder Branham og noen andre fortsetter å lavmælt telle de 
opprakte hendene—Red.] Førtisju, omtrent førtisju. Ja vel.
387 Den er halv tolv. Vi kan be for de syke her og nå; vie 
kvelden til—til…Vil dere, kunne dere tenke dere å gjøre det? 
[Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.]
388 Jeg tror at rett nå vil være en god tid å gjøre det. Skal si 
dere hvorfor: Den Hellige Ånd, som står rett her inne, salver. 
Nå, så langt som vi har beveget oss opp inn i den Ånden 
nå, ser dere, og dere ser dette Noe, dere vet at Noe—Noe er 
nærværende, ser dere. Og hvis dere noen gang har kunnet 
trodd, burde dere tro det rett nå. Skjønner? Hvis dere noen 
gang skulle tro, så er det nå.
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389 Nå, vi vil at dere bare skal komme helt stille. Og slipp ut 
dem som er i den midtgangen der, som rakte opp hendene sine, 
gå ut i denne midtgangen, og gå så ned denne veien. Og så 
tar vi dem midtgang for midtgang. Og bare førtifem—førtifem, 
førtisju av dem; det vil ikke ta veldig lenge.
390 Jeg kommer til å spørre broder Neville om han vil komme, 
gå rett ned her med meg, og vi kommer til å be for dem.
391 Først, de som nå kommer ut i midtgangen, bare reis dere 
opp kun et øyeblikk nå, så vi kan be for dere her og legge 
hendene på alle sammen. Nå, det stemmer, bare alle som skal 
komme i bønnekøen, ser dere, de som skal komme i bønnekøen. 
Skjønner? Nå—nå, ser dere, sparer tiden, så vi er sikre på å få 
det, vi kommer til å be for dere nå.
392 Lytt, venner. Nå, la meg forklare det for dere. Jesus Kristus 
sa dette: “Disse tegn skal følge dem som tror.” Se nå. Han sa 
aldri: “Hvis de ber for dem.” “Hvis de legger sine hender på 
de syke, skal de bli friske!” Og hvis Gud kan ta et urokkelig 
tilfelle av leukemi, og en liten jente som ikke kan ha tro for 
seg selv, og gjøre den tingen fullstendig hel; hvis Han kan ta 
det neste tilfellet, en liten gutt, og helbrede ham slik at legene 
ikke en gang kan finne noe revmatisk feber i blodet hans eller 
noe annet; hva kan Han gjøre for deg? Nå, disse bittesmå 
krabatene, de forstår ikke hva bønn egentlig er. Men hendene 
ble bare lagt på dem, og det var nok. Vi kan forstå det.
 Nå, mens dere står, la oss be nå.
393 Himmelske Far, med Ditt mektige Nærvær som hviler 
her, den store Hellige Ånd, Den som vi har bilde av, Den som 
vi leser om i Bibelen, Han er til stede her akkurat nå. Han 
åpenbarer Seg Selv gjennom en menneskekropp.
394 Hvordan vi har sett Ham uten å feile en eneste gang, 
gjennom årene, og være i stand til å åpenbare selve tankene i 
menneskehjertet, å åpenbare synden som de begikk, fortelle 
dem nøyaktig hva som skjedde og hva som vil skje, uten å 
svikte en eneste gang! Da vet vi at Abrahams, Isaks og Israels 
Gud fremdeles forblir Gud, i Personen Jesus Kristus.
395 Og nå ved Hans Ånd som stiger ned fra Himmelen, under 
Blodet som ble utgytt på Golgata, som kommer ned iblant 
folket, for å åpenbare Seg Selv i en menneskekropp rett 
før verden brennes; den store Hellige Ånd representert i en 
menneskekropp. Disse dyrebare menneskene som har tatt imot 
Blodets sonoffer, og den Hellige Ånd inntar deres vesen; Gud, 
representert i en menneskekropp.
396 Derfor, ville det ikke være menneskekroppen bare, som 
utfører gjerningen, som i dåp og så videre, med en befaling, at: 
“Disse tegn skal følge dem som tror.” Ved å legge hender på de 
syke ville den Hellige Ånd se til at de ble friske, hvis de ville 
tro. Nå Far, vet vi at disse tingene er sanne.
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397 Disse menneskene som står, kommer til å passere under 
hendene til tjenere som har mottatt denne Hellige Ånd, og de 
er klare, Herre, til å legge hendene på de syke. Og vi vet, Far, 
at dersom disse menneskene bare vil tro! Akkurat slik hvert 
Ord som Du lovet, det er nødt til å skje, slik gjør…Og det kan 
ikke skje uten tro, for det er umulig å behage Gud uten tro. Vi 
kan bare ikke gjøre det.
398 Og nå, med tro, mens vi tror, med dette løftet liggende 
foran oss, med Seglene i Bibelen som blir åpnet for oss, at 
Gud holder Sitt Ord! Må disse dyrebare menneskene som er 
syke, Herre…og min medfølelse for dem, som et menneske 
i en dødelige kropp lik deres. Og nå deres…samme Hellige 
Ånd som bor i oss, Herre, bor i dem. Og vi har medfølelse for 
hverandre. Og når vi vet at den nye Pakten i det nye Blodet…
Hvis det gamle tilbød helbredelse, hvor mye mer vil dette “nye 
og bedre” gjøre det? Far, må det bli slik at disse menneskene 
ikke vil mislykkes, men motta sin helbredelse når de passerer 
forbi Dine tjeneres hender, i Jesu Kristi Navn. Amen.
399 Nå—nå, vi vil, denne siden vil sette seg, mens denne siden 
kommer gjennom. Og så vil denne siden gå tilbake, og den 
andre siden…Nå, noen av dere brødre her som vil reise dere. 
Jeg tror dere er forkynnere bortover her, alle dere bortover der.
 Hvor er doktor, broder Ned? Skulle du være i bønnekøen, 
broder Ned? [Broder Ned Iverson sier: “Ja. Jeg står i en annens 
sted.”—Red.] Ja vel, broder Ned. Ja vel. Så snart du har blitt 
bedt for, tre rett inn i køen.
400 Nå, la disse på denne siden her borte bare sette seg et 
øyeblikk, og jeg vil ta disse fra denne siden. Så, deretter vil 
vi komme ned og ta den midterste midtgangen, og sende dem 
tilbake denne veien. Så ta denne midtgangen, og sende dem 
gjennom denne veien, og vi vil be for alle sammen.
401 Jeg kommer til å be broder Teddy…Hvor er han? [Broder 
Teddy Arnold sier: “Rett her.”—Red.] Ja vel. Jeg vil at du skal 
spille på den: “Den store Lege nå er nær.” Og pianisten, hvor 
enn de er, akkompagnere ham, om dere vil.
402 Hør, husker dere den gangen da den ble spilt, og en liten 
gutt ble ført frem på plattformen? Den lille amish jenta spilte: 
“Den store Lege nå er nær.” Hun hadde langt, mørkt hår, 
eller—eller blondt hår, mener jeg, en mennonittisk eller en 
amish jente, en av delene, satt opp i nakken hennes.
403 Og den Hellige Ånd rørte ved den lille gutten, bare ved 
å legge på hender; vanfør i beina sine. Og han hoppet ut av 
armene mine, og løp bortover plattformen. Moren hans reiste 
seg og falt ned igjen; en mennonitt, tror jeg, opprinnelig.
404 Og Guds Ånd traff denne lille mennonittjenta, eller amish, 
hva enn hun var. Hennes far og dem satt der, med de…klærne 
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sine på, som mennonitter, eller hva enn det var. Og hun spratt 
opp fra pianoet, med hendene sine i lufta. Og det vakre håret 
hennes falt utover; hun så ut som en Engel. Begynte å synge i 
Ånden; og mens hun gjorde det, spilte pianoet hele tiden: “Den 
store Lege nå er nær, den medfølende Jesus.”
405 Alle som stod der, tusenvis, så ned på disse tangentene 
som beveget seg opp og ned: “Den store Lege nå er nær, den 
medfølende Jesus.” Folk reiste seg opp fra rullestoler, opp fra 
feltsenger, bårer, begynte å gå.
406 Den samme Herre Jesus er rett her, denne morgen, akkurat 
på samme måte som Han var på den tiden. Bare tro nå.
 Spill den sangen, om dere vil, Den store Lege.
 Nå, la alle be.
 La dem gå rett gjennom rommet, gå rett ned denne veien, 
og rett til stolen din eller hvor enn du ønsker å gå, idet dere 
finner deres vei. Hører dere klart og tydelig bak der? Ja vel. Så, 
gå rett tilbake til en stol, så vil vi reise oss.
407 Hør nå. Mens disse blir bedt for, be for dem. Når dere så 
blir bedt for, vil de be for dere.
 Nå, dere forkynnere bortover her, reis dere. Og jeg vil at 
dere skal legge hendene på disse mens de kommer forbi.
408 Nå, alle, hoder bøyd, og hold hodene deres bøyd. Fortsett 
å be. Og når dere går forbi, legg så…hender legges på dere. 
Husk, det er et løfte fra Gud som åpenbarer hemmelighetene i 
Sin Bok, hemmelighetene i menneskehjertet. Han er den Gud 
som vil stadfeste det, om dere vil tro det. Skjønner? Vær alle i 
bønn nå.
 Nå kan dere forkynnerbrødre stå her oppe, om dere vil.
 Ja vel, la oss bøye våre hoder.
409 Nå, Herre Jesus, som disse menneskene kommer, må den 
Allmektige Guds Kraft levendegjøre deres tro umiddelbart som 
de går forbi, alle i Jesu Navn.
410 Nå, Ja vel, la køen starte denne veien. Spør alle, legg 
hendene på dem, dere forkynnere, som de går forbi.
411 [Broder Branham og forkynnerne begynner å be og legge 
hendene sine på hver person som kommer gjennom bønnekøen, 
mens organisten hele tiden spiller Den store Lege—Red.]
 I Herren Jesu Navn!
 Jeg legger hendene mine, i Herren Jesu Navn, min broder.
 I Herren Jesu Navn!
 Gud, gi det til min søster, Rosella, i Jesu Navn.
 I Jesu Kristi Navn!
 I Jesu Kristi Navn!
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412 Bli der, hold øye med det til køen slutter.
 I Herren Jesu Navn!…?…
 Husk, Han er ydmyk. Kom ydmykt.
413 [Broder Branhams ord blir her bare hørt delvis, og er ikke 
tilstrekkelig for å trykke hele den uttrykte tanken. Bønnekøen 
fortsetter her i seks minutter og tjuefem sekunder—Red.]
414 [Tomt spor på lydbåndet. Broder Billy Paul Branham går 
frem til mikrofonen og sier: “Vil dere folk være så snille å gå 
videre og bakover? Vil dere folk som står i den midtgangen, gå 
ut av midtgangen og gå videre bakover? Vær vennlige å fortsett 
å gå bakover. Takk skal dere ha. Dere folk i midtgangen, vil 
dere gå rundt også?—Red.]
415 [Broder Branhams ord blir her bare hørt delvis, og er ikke 
tilstrekkelig for å trykke hele den uttrykte tanken. Bønnekøen 
fortsetter her i to minutter og tjue sekunder—Red.]
 Motta din helbredelse, broder, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, broder Mitchell.
 Motta din helbredelse, broder, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, søster, fra Jesus Kristus.
 Motta helbredelse, søster, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, søster, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, broder, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, søster, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, søster, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, broder, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, broder, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, broder, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, søster, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, søster, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, min broder, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, søster, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, søster, fra Jesus Kristus.
 Motta helbredelse, min broder.
 Motta din helbredelse fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, broder, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, broder, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, broder, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse.
 Motta helbredelse, søster, fra Jesus Kristus.
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 Motta helbredelse, søster.
 Motta helbredelse, søster, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, søster, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, broder, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, min søster.
 Motta helbredelse, broder.
 Motta din helbredelse, søster…?…
 Motta din helbredelse, søster…?…
 Motta din helbredelse, broder.
 Motta din helbredelse.
 Motta din helbredelse, broder…?…
 Motta din helbredelse, søster…?…
 Motta din helbredelse fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse.
 Motta helbredelse, søster…?…, fra Jesus Kristus.
 Motta helbredelse.
 Motta helbredelse…?…
 Motta helbredelse, min broder, fra Jesus Kristus.
 Motta helbredelse.
 Motta helbredelse, søster…?…
 Motta helbredelsen, i Jesu Kristi Navn.
 Motta helbredelsen, i Jesu Navn. Amen.
 Motta helbredelse.
 Motta helbredelse.
 Motta din helbredelse.
 Motta din helbredelse.
 Motta din helbredelse fra Jesus Kristus.
416 [Broder Billy Paul Branham går frem til mikrofonen og 
sier: “Noen andre som vil inn i bønnekøen? Vil dere være så 
vennlige å tre inn. Hvis det er noen andre som ønsker å komme 
i bønnekøen, vil dere være så vennlige å tre inn.”—Red.]
 Motta din helbredelse, min broder, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, søster, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, broder, fra Jesus Kristus.
417 Motta din helbredelse, søster Woods, fra Jesu Kristi hånd.
 Motta din helbredelse…?…
 Motta helbredelse…?…
418 Motta helbredelse, søster Roberson, ved Jesu Kristi hånd.
 Motta helbredelse, min broder, fra Jesu Kristi hånd.
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 Motta helbredelse, søster…?…, fra Jesu Kristi hånd.
 I Jesu Kristi Navn, motta din helbredelse.
 Helbred ham, i Jesu Kristi Navn.
 Motta helbredelse, søster…?…
 Motta din helbredelse, sønn, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, søster, fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, broder, fra Jesus Kristus.
 Broder Weerts, motta din helbredelse, broder, fra Jesus 
Kristus.
 Søster, motta din helbredelse fra Jesus Kristus.
 Motta din helbredelse, broder…?…
 Broder, ved Jesu Krist Navn, motta…?…
 I Jesu Kristi Navn…?…
 I Jesu Kristi Navn…?…
 I vår Herre Jesu Kristi Navn, motta din helbredelse.
 I Jesu Kristi Navn, motta din helbredelse, min broder.
 I Jesu Kristi Navn…?…
 I Jesu Kristi Navn, motta din helbredelse, søster.
 I Jesu Kristi Navn…?…
419 [Broder Billy Paul Branham går fram til mikrofonen og 
sier: “Er det alle som ønsker å bli bedt for, nå?”—Red.]
420 [Broder Lee Vayle snakker til broder Branham—Red.] 
Må Herren Jesu hånd gi det til deg, broder Vayle, dette 
bønnebegjæret for din kjære, i Jesu Navn.
421 [Broder Billy Paul Branham snakker til broder 
Branham—Red.] Billy Paul, så mange kort som du har gitt ut, 
motta nå din helbredelse, i Jesu Kristi Navn.

Den store Lege nå er nær,
Den medfølende Jesus,
Han taler for å oppmuntre det nedbøyde 

hjerte,
Å, hør Jesu røst.

 Alle sammen:
Vakreste Navn i serafers sang,
Vakreste Navn på dødelige lepper,
Vakreste sang som noen gang er sunget,

422 Gud, over dette skjønne paret som har båret fram, i 
verden, en av de…?…Må de motta sin bønn, Herre, i Jesu 
Kristi Navn.
423 …?…av Jesus Kristus, må personen som vår søster har i 
sine tanker akkurat nå, må Guds kraft gå med den bønnen. Må 
hun bli utfridd. Gi det, Herre. Amen.
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424 Herre Gud, i Jesu Navn, svar på denne mannens bønn. Jeg 
ber for ham, Herre, med min bønn. Amen.
425 Å, er ikke dette vidunderlig! [Forsamlingen gleder seg 
og sier: “Amen.”—Red.] Jeg tror at dersom enhver person 
som kommer forbi her, denne morgen, under denne veldige 
salvelsen, jeg—jeg tror at om dere bare vil…Nå, ikke se etter 
et eller annet stort svært noe. Bare husk den enkle tingen med 
å tro hva Han lovet.
426 La oss nå alle si det sammen. Vi [Forsamlingen sier: 
“Vi.”—Red.] ser ikke [“ser ikke”] etter noe stort. [“etter noe 
stort.”] Men, i Jesu Navn, [“Men, i Jesu Navn,”] mottar vi Hans 
løfte. [“mottar vi Hans løfte.”]
427 Det avgjør saken. Det betyr at det er over. [Forsamlingen 
sier: “Amen”, og gleder seg høylytt—Red.] Amen! Gud velsigne 
dere! 
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P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org
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