G UDS RÖST I DENNA SISTA TID
 Förvisso en förmån att få vara tillbaka bland de här
spanska människorna igen i förmiddag. Och jag undrar
om Jim får tag i det här. Å, han får inspelningen. Jag har
fortfarande kvar den inspelningen, som den lilla spanska kören
gjorde, då jag var där tidigare tillsammans med broder Garcia.
Och jag glömmer den lilla sången de brukade sjunga för mig.
Men å, så jag tyckte om den! Och nu är alla de där barnen
vuxna och gifta. Jag hör ifrån dem nu och då. Och jag gick in
i förmiddag och såg lille Joseph och det betydde nu verkligen
någonting för mig och jag var förvisso glad att få träffa honom.
2
Och nu har jag ett enda ord jag kan säga på spanska.
Skulle Ni vilja höra det? ”Halleluja!” Jag kommer aldrig att
glömma det ordet. Jag försökte få en döv kvinna att höra
mig en gång. Nu kanske jag säger det här alldeles fel, ser Ni,
men såvitt jag kommer ihåg det, var det ”oiga”. Är det rätt?
Hör mig! Hör, ”oiga”. Och så, inte att förglömma, ”Gloria a
Dios!” Precis underbart! Å, jag hade tillfälle att vara nere i
huvudstaden, Mexico City, tala med dem där nere. Så lycklig
jag var! Och jag brukade…
3
Jag var i Finland efter att jag hade varit här. Och jag
påminner mig alltid om hur jag talade med en liten finsk
kvinna. De hade tagit mig upp till vad de kallar en ”bethany”.
Varenda nation har sin egen idé. (Är, får Ni eko, är jag för
nära den där? Kan Ni höra all right, hur är det?) Den här
lilla kvinnan, hon var en älsklig liten person. Men hon var lik
mig, hon tyckte om att prata en hel massa. Och tolken… Hon
talade riktigt fort och — och tolken kunde inte säga det fort
nog, som hon ville säga det. Och hon stod och hennes ansikte
rodnade, hon sa: ”Jag har det emot de där männen i Babylon.”
4
Men, vet Ni, jag har lagt märke till att alla fåglarna sjunger
på engelska allesammans, hundar skäller på engelska, småbarn
gråter på engelska. Jag undrar, vad det är för fel på oss i alla
fall. Men vi tror allesammans, att vårt — vårt språk kommer
att vara Tusenårsrikets språk, naturligtvis. Men för oss, som
har undfått Den Helige Ande, är det där sant, för vi har ett
himmelskt språk.
5
Vi har broder Rowe här hos oss i förmiddag, en diplomat
från Washington. Jag tror han tjänade under fem eller sex
presidenter, sju presidenter. Och Ni förstår, hur jag känner
mig, då jag står så här, på den här plattformen och talar, med
en sådan man, som sitter bakom mig. Men hans vittnesbörd
har alltid varit ett så enastående ett för mig och särskilt då
han… Jag tror han var lutheran, om jag inte misstar mig,
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antingen katolik eller lutheran, lutheran. Och han sa, att
han… Någonting om att krypa under ett tält i ett pingstmöte
och han kom upp… Till sist tog han sig fram till altaret och
då han gjorde det, kom Herren ner över honom och välsignade
honom så mycket, att… Jag tror han kan tala på omkring
sju olika språk. Och han sa, att han försökte med ett, ”det
fungerade inte”, försökte sedan ett annat, ”det fungerade
inte”. Och jag antar, att han kan tala spanska, liksom Ni alla
kan. Så han — han försökte dem allesammans och de fungerade
inte. Och, ser Ni, vet Ni vad, Gud var så god, att Han kom ner
och gav honom ett språk han aldrig hade försökt tidigare, han
sa: ”Det fungerar!” Det är riktigt. Jag tror, att det är så det
kommer att vara på andra sidan.
6
Många minnen har jag i mitt hjärta av den lilla
församlingen uppe, jag tror det… Å, jag glömmer, var den är
någonstans. Den är här borta någonstans nära Tonto Street.
Och jag kommer ihåg det. Jag kan tänka på ordet ”Tonto
Street”, där The Spanish Apostolic Church brukade vara.

Jag sa till pastorn: ”Det här skulle vara en förträfflig
plats att hålla en väckelseserie.”, massor av plats, ny
kyrka, fina människor. Så jag tror den skulle stå i kö för en
väckelseserie en dag. Be om det, Ni, komma in och hålla en
väckelseserie. Nu hoppas jag det blir en upprepning av den vi
höll borta i den andra församlingen. Jag kommer ihåg då jag
stod på gården och lutade mig över staketet, upp- och nedför
gatorna, försökte fara därifrån om natten, det var förvisso en
spännande upplevelse, som jag aldrig har glömt. Och jag har
en inspelning av de små damerna, fröknarna och bröderna,
som sjöng och gjorde en inspelning. Och de skulle försöka
sjunga ”Only Believe”, och de fick inte till det alldeles rätt, Ni
vet. De sa, istället för ”only believe”, fick de det till ”yeonea
believe”, ser Ni.
7

8
Och jag kommer ihåg Rebekah, min dotter, Sarah,
och fortfarande säger de: ”Pappa, sjung, spela den där lilla
inspelningen av de små…” Istället för att säga ”spanska”,
de kunde inte säga det ordet, sa de: ”Spenatflickorna, de små
spenatflickorna, som sjöng ’Only Believe’”.
9
Nåväl, jag kommer ihåg att de följde mötena. Det
var väckelse då och de följde med mötena hela vägen till
västkusten. Och jag… En liten sak fäste sig i mitt hjärta, då vi
lämnade Kalifornien, broder Moore och jag och broder Brown,
långt uppe i huvudstaden. Och då jag gick ner igenom den
där byggnaden den kvällen, stod de där barnen där och sjöng
den där: ”Han har omsorg om Dig”. Ni har hört den. ”Genom
solsken och skuggor har Han omsorg om Dig”. Många gånger
i främmande länder, på världens stridigheters slagfält, då jag
har försökt att ge ut Kristi Budskap, har jag kommit ihåg de
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där flickorna och pojkarna, som sjöng den där sången för mig:
”Han har omsorg om Dig. Genom solsken och skuggor har Han
ändå omsorg om Dig.” Så det har varit en mäktig inspiration,
en hjälp.
Jag träffade Er fine pastor och är så glad att se,
att församlingen lever och att Ni har den här stora,
vackra byggnaden här, som har sittplats åt alla, gott om
parkeringsplatser. Precis en riktig plats i Den Helige Andes
händer, om vi bara kan få Honom att se den och veta, att vi ber
om en väckelse. Han, jag tror Han skulle ge en.

10

Ikväll, nu, är vi i broder Outlaws församling, Jesus
Name-församlingen, borta på andra sidan. Och broder Outlaw,
jag tror på… Det är en apostolisk församling också. Jag tror
han bara kallar församlingens namn för Jesus Name. Jag tror
han är apostolisk i tron. Och så ska vi vara där ikväll. Och nu
säger vi inte till den spanska församlingen: ”Kom över dit,
nu!”, för stanna på Er plikts post, Ni! Och så kommer det att
bli en stor samling av Christian Business Men, som börjar på
torsdag, sedan mötena har avslutats i andra församlingar, på
torsdag. Och det här landsmötet, de kommer att ha enastående
talare och så Oral Roberts och någon metodistbroder, som
just blev frälst och de påstår, att han är en väldigt kraftfull
talare. Och jag är säker på, att Ni kommer att tycka om de där
landsmötena. Och Ni barn i tonåren, de har en samling där för
tonåringar också, som brodern nyss annonserade. Jag har mina
barn där, så de kan komma in på den. Och så kom över nu, vi
kommer att vara glada åt att få ha Er. Herren välsigne Er alla!

11

Och nu vill jag slå upp Bibeln och läsa en del av Hans
välsignade Ord. Och jag har i förmiddag valt, för en liten stund
bara, jag vill inte hålla Er kvar så länge, litet text och en av
dem finns i 1 Samuelsboken, den andra finns i Jesaja. Och jag
skulle vilja läsa från Jesaja först. Och jag…

12

13
Kan Ni höra all right, överallt? Mellan de här
mikrofonerna, de verkar vara väldigt känsliga för mig, jag
vet inte varför. Hör Ni all right där ute, räck upp Din hand!
Bra, bra.

Nu är jag bara litet hes, det är naturligtvis för att jag talar
mycket. Och sedan jag var här hos de här spanska bröderna
för ungefär sexton år sedan, antar jag, kanske omkring sexton
eller sjutton år sedan, så har jag predikat hela tiden sedan
dess. Så jag var trött då, sa jag, och jag är fortfarande trött,
men jag fortsätter genom Guds nåd.

14

Låt oss nu slå upp Jesaja 40, 40:e kapitlet i Jesaja och
1:a kapitlet, rättare sagt 3:e kapitlet i 1 Samuelsboken! Och
medan vi håller de där ställena för läsning av Ordet, skulle jag
nu vilja att vi böjer våra huvuden bara ett ögonblick i bön.

15
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Vår Himmelske Fader, vi är tacksamma idag för den
här förmånen att få stå i den här vackra helgedomen, som
är invigd åt Gud och till Hans verk. Och då vi vet, att Dina
tjänare har stått bakom den här plattformen eller predikstolen
här många gånger och med ett liv invigt till Din tjänst.

16

Och att detta i förmiddag återuppväcker minnen, minnen
av en väckelse, som just höll på att börja, med Den Helige
Ande, som hade kommit ner i form av ett stort Ljus, liksom en
Eldstod, och Det sa, att ett Budskap skulle svepa över jorden.
Och nu idag är det där historia. Budskapet har tagit eld genom
stora män, sedan de fått se Det, som Oral Roberts och Tommy
Osborn och Tommy Hicks och många andra. Och genom de
ansträngningar, vi har gjort tillsammans, ser vi att Budskapet
har tänt Pingstbudskapets väckelseeldar i alla länder under
himmelen. För detta tackar och prisar vi Dig, å, mäktige Gud.

17

Och nu idag ber vi, att Du ska försätta vårt hjärta i god
kondition, göra det redo för en mäktig Bortryckelse, som
kommer att ske snart, tror vi. Och om våra hjärtan inte är
i kondition för den eller för vad som helst annat, som Du
har i beredskap åt oss, ber vi att Du förlåter oss för vårt
tillkortakommande och kommer att tala till oss idag genom
Ditt Ord. Välsigna den här församlingens pastor, dess
diakoner, förtroendemän och alla lekmännen, medlemmarna!
Välsigna den här lilla kören och pianisten, musikerna!
Allesammans, välsigna dem, som kommer in genom portarna
till det här stället! Må de gå ut förvandlade varenda gång, litet
närmare Dig än de var, då de kom in! Ge oss det, Fader! Och
må det vara så även den här förmiddagen, för vi ber om det i
Jesu Namn. Amen.

18

19

Då vi nu slår upp Jesajas bok, 40:e kapitlet, läser vi.
”Trösta, trösta mitt folk”, säger … Gud.
Tala tröstande ord till Jerusalem och ropa till henne,
att hennes krig är till ända, att hennes missgärning är
förlåten, för hon har av HERRENS hand fått igen dubbelt
upp för … sina synder.
Rösten av honom, som ropar i öknen: ”Bered väg för
HERREN, gör i öknen en rak landsväg för vår Gud!
Varenda dal ska höjas upp och berget och kullen ska
sänkas och det krokiga ska rätas ut och de oländiga
ställena bli slät mark.
Och HERRENS härlighet ska uppenbaras och allt
kött ska se den tillsammans, för HERRENS mun har
uttalat det.”

I Samuels bok, 1 Samuelsboken, 3:e kapitlet, vill jag nu
läsa 1:a, 2:a och 19:e versen.
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Och barnet Samuel förrättade HERRENS tjänst under
Eli. Och HERRENS ord var sällsynt på den tiden, där
förekom inga öppna visioner.
Och det hände sig vid den tiden, då Eli hade lagt sig
på sin plats, och hans ögon började bli skumma, så att
han inte kunde se,
… innan Guds lampa slocknade i HERRENS tempel,
där Guds ark var, och Samuel hade lagt sig ner för
att sova,
att HERREN ropade … och han svarade: ”Här är jag.”
19:e versen
Och Samuel växte och HERREN var med honom och
Han lät inget av sina ord falla till marken.
20
Å, det där skulle vara nog med text, som vi skulle kunna
tala över här i en månad och vi skulle kunna få mycket
sammanhang ur den här härliga texten. Men den här
förmiddagen har vi bara ungefär tjugo minuter på oss att
komma ut i tid från vår… Jag antar, att söndagsskolan är
över, eller kanske den följer efter det här, jag vet inte. Men jag
vill emellertid använda texten: Guds röst i denna sista tid.
21
Det är en mycket enastående tid. Vi inser, att det vi talar
om från Skriften, att det står: ”Det förekom ingen öppen
vision på Samuels tid.” Därför: ”Där det inte finns vision,”
säger Bibeln, ”förgås folket.” Vi måste ha en vision. Och
visioner kommer till profeterna och det är Herrens Ord, som
talas till dem.
22
Och vi finner, att Eli inte var någon profet, Eli var präst.
Och han höll på att bli gammal och hans ögon höll på att bli
skumma och han kunde inte se att klara sig, han var en stor,
tung man. Och han hade börjat låta Herrens verk bli ogjort.
23
Och det där är ungefär som det är idag. Jag tror att
församlingen, organisationerna och samfunden, de har varit
på fältet en lång tid och de börjar bli slappa. Och Herrens verk
lämnas ogjort, Sanningens Ord, för församlingen i sig själv
har blivit skumögd. Och idag behöver vi, att Guds Röst talar
ibland oss, för oss tillbaka.
24
Och, ser Ni, Eli hade lagt sig ner och… Hans syn svek
honom. Han var präst. Och de hade ingen öppen vision från
Herren. Och det där stora behovet!
25
Och Gud har lovat att tillfredsställa tidens behov. Han gör
alltid det. Och vi behöver Guds Röst idag, för att tillfredsställa
tidens behov, för att möta den tid vi lever i. Och eftersom Han
har lovat det, kan vi vara säkra på, att Han kommer att hålla
Sitt löfte. Det är den tillit den troende har till sin Skapare, att
Han lovade att tillfredsställa behovet.
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Och idag, en orsak till att församlingen är i det tillstånd
den är i, det är för att det finns så många röster, så många
andra röster, som drar församlingen bort från Guds Röst, att
det är mycket tveksamt, om så många skulle höra Guds Röst,
även om Den talade mitt ibland dem. De skulle kanske inte ens
förstå Den, för Den skulle vara något främmande för dem. De
har centrerat sig så mycket på dagens röster!
27
Och om vi lägger märke till det i vår läsning av Skriften, så
var Guds Röst främmande för dem.
28
Och det har blivit så igen idag, att Guds Röst… Det finns
så många andra röster. Och om då Gud lovade, att Han skulle
ge oss Det Där, och om andra röster är tvärtemot Guds Röst,
då måste det vara vår fiendes röst, för att förvirra oss, så att vi
inte skulle förstå Guds Röst, då Den talade.
29
Och vi lägger märke till, att det var någonting liknande
med Eli och med Samuel, men Eli förstod på en gång, att det
var Gud. Och det var absolut ett — en hädelse mot Eli. För
Guds Röst hade, då Den talade till Samuel, berättat för honom
om Elis förseelser, för han hade skämt bort sina söner och de
tog pengar och — och köttet från offren. Det var inte rätt. Och
de gjorde orätta saker, tvärtemot Guds Ord.
30
Och Samuel hade… Det enda Samuel kunde göra, var
att tala om det exakt. Och han var litet motvillig att göra
det, för det var emot just den plats han hade blivit sänd
att uppfostras på, Eli och i templet. Men Eli sa: ”Tala ut!”
Förstår Ni? Och han talade om för honom exakt vad, som
skulle ske, att Samuel… Rättare sagt: ”Elis tid som präst
var slut.”, för Gud hade talat och Gud sände Sitt Budskap
genom profeten Samuel. Mycket underlig födelse, vigd åt
Herren från barndomen. Gud talade till honom som barn, och
förberedde honom för ett arbete, som låg framför. Och Elis
tid höll på att avslutas.
31
Det finns så många röster på jorden idag, att det absolut
är svårt, för det dövar det Övernaturligas Röst. Det finns så
många intellektuella röster, mäktiga intellektuella mäns
mäktiga röster, som i sitt intellektuella tillstånd till och med
skakar nationer. De är inte bara tillfälliga människor, utan
de skakar nationer och sammanför mäktiga organisationer,
mäktiga kampanjer, blomstrande. Och en människa skulle bli
litet förvirrad. Det är nog för att förvirra dem, hur de där
sakerna pågår och lyckas. Och det finns röster, som — som
uppstår och gör de där sakerna och det får Guds Röst att bli
placerad långt bak någonstans, Guds sanna Röst.
32
”Och Guds Röst,” säger de, ”hur ska vi veta, att det är
Guds Röst?” För att, för idag… Då var den i en stadfäst
profet. Nu, idag, hur vet vi, att det är Guds Röst? För att det är
uppenbarelsen av profetens Ord. Det här är Guds profet. Och
26
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en sann Guds Röst kommer bara tillbaka med den där verkliga,
levande övernaturliga Guden med Hans övernaturliga Ord,
med den övernaturliga uppenbarelsen av det Sanna Ordet. Då
vet vi, att det är Guds Röst. Därför att, och den där över-…
Det finns så mycket i de andra områdena, som nästan bara
överröstar Det Där. Men kom ihåg, Det kommer att glänsa, Det
kommer att komma fram! Det kommer att göra det.
Nu finns det en röst idag i politikens värld. Det är
en mäktig röst. Och människorna kommer absolut, i denna
politikens mäktiga tid, att… Den är helt inblandad i deras
församlingar och allting. Och många gånger, det har vi sett
alldeles nyss, är politikens röst faktiskt starkare än Guds Röst
i församlingarna, annars skulle aldrig det amerikanska folket
ha gjort, det de just gjorde. Förstår Ni? De skulle aldrig ha
gjort det. Om Guds Röst hade hållits levande i församlingen,
skulle de aldrig ha gjort de där misstagen. Men politikens
röst är så mycket starkare på jorden idag än Guds Röst, att
människorna har sålt sin kristna förstfödslorätt för en
popularitetens, utbildningens och den politiska maktens soppa.
Det är en sådan skam att se det. Just det, som vår nation
gjordes till, det den blev till på, människorna vände helt om
och — och röstade in det, som vi lämnade i det andra landet.
Och — och Plymouth Rock och Mayflower och dom kom över
hit och — och grundade det här utmärkta samhället, som vi
har. Det är just det, som vi kämpade så hårt för att komma ut
ur, vi har satt oss raka vägen tillbaka i dess klor, för Bibeln
säger, att det skulle bli så.

33

Och Elis system: en präst i stället för en profet. Profeten är
Ordet. Och prästen var församlingen.

34

Och det har kommit dithän, att det börjar bli så slappt, att
Ordet är främmande för människorna. De får inte tag i Det. Så
man kan tala Det och de förstår Det inte, för de är inte vana
vid Det. Paulus sa: ”Om basunen ger ett otydligt ljud, vem
kommer då att göra sig i ordning till strid?”

35

Människorna är vana vid ett — en — en församlingsröst, en
församlingsbasun: ”Vi har flera i vår söndagsskola än resten
av dem har.” Det där betyder ingenting. ”Vi har flera i vårt
samfund än resten av dem har. Vi är det största av samfunden.”
Ser Ni, det där är den sortens röst, som människorna är vana
vid. På gatan, de går ut för att få tag i människor och ta dem
med sig in. Tiotusentals gånger tusentals i mäktig kampanj, tar
dem med sig in. Vad är de intresserade av? ”Vi har den största
kyrkan. Vi har den största församlingen. Vi har söndagsskolan
med högsta medlemsantalet. Vi har stadens borgmästare, som
kommer till vår kyrka.” Det där kan vara bra alltsammans,
men om inte samma församling är van vid Guds Röst,
Evangeliets Basun, vad gör det för nytta?

36
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Och då någonting uppstår, liksom det har uppstått bland
vår regering, vad har då hänt? Församlingen kände inte
igen Basunrösten och de visste inte, vad de skulle göra. Det
storslagna löftet om välstånd, en intellektuell jätte, som kom
in, och de bortsåg helt från just den sak, som Bibeln förutsa,
och tog in den. Ser Ni, en politisk röst! Och det bevisade, att
den överröstade den religiösa Rösten, Evangeliets Röst, annars
skulle de aldrig ha gjort det de gjorde. För vi har fått löfte om
en massa saker, vi har fått löfte om välstånd och det kommer
vi utan tvivel att få.
38
Men det där betyder ändå inte någonting för en troende.
Slå upp i Hebreerbrevet, i 11:e kapitlet, lyssna till vad Paulus
säger om hur de på den tiden: ”Vandrade omkring i fårhudar
och gethudar, var utblottade, hemlösa, inte kunde komma in i
staden.”
39
Jag läste om Nicaeakonciliet, då de stora frågorna kom
upp i Nicaea, Rom, tre hundra år efter Kristi död, i det stora
Nicaeakonciliet, då den härliga församlingen, som stod för det,
som var rätt, de ville ha Bibeln. Och Roms första församlings
romerska konvertiter hade infört dogmer, säg till exempel
liksom vi har Jul.
40
Jul, Kristus föddes inte på decembers tjugofemte dag mer
än jag gjorde det. Å, Judeens höjder var snöiga och Han… Det
står i motsättning till alla andra bibliska profetior. Han föddes
om våren, liksom alla lamm föds. Varför föddes Han i ett uthus
i stället för ett hus? Han var ett Lamm. Varför föstes Han inte
bara till altaret eller till Sitt altare där Han spikades fast,
korset? Han leddes till korset. Man leder fåren till slakten. Han
var ett Lamm. Så Han föddes då lammen föds.
41
Men, ser Ni, för att få till det där, hade de solgudens
födelsedag, vilken i solsystemet, solen, under de fem dagarna
från den tjugonde december till den tjugofemte december rör
solen sig nästan inte alls. Den — den ändrar sig litet varenda
dag, stannar uppe längre och längre och längre, tills den når
sin längsta dag i juli. Och då, i december är dess kortaste
dag. Och då, den där lilla tiden den tjugofemte, från den
tjugonde till den tjugofemte, hade de den romerska cirkusen
och firandet av solgudens födelsedag. Så Jupiter då, som var
en romersk gud, och så sprutade de in det, de sa då: ”Vi ska
ta Guds Son och solgudens födelsedag, sätta ihop det till en
enda stor fest.” Det där är tvärtemot! Och å, så många saker de
sprutade in där!
42
Och sedan, då de där sanna gudsmännen, som ville stå
fast vid Ordet, som Polykarpus, Irenaeus, Martin, de där
stora, tidiga, helgade männen, som ville stå för Sanningen…
Och då de genomförde Nicaeakonciliet, hade en del av de där
människorna varit så försmådda, att profeter kom in från
37
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vildmarken med ingenting annat på sig än ett stycke fårskinn
för att sitta i det där konciliet. Men de kände till Herrens Ord.
Men populariteten, de där femton dagarna av blodig politik,
övertrumfade Det. Sedan fick vi tusen år av mörk medeltid,
ser Ni.
43
Men Gud lovade, att den där Basunen skulle ljuda igen.
Folket lyssnar alltid till Ordets sanna Röst, undersök alltid det
Du gör med hjälp av Ordet!
44
Politikens röst. Och vi i Amerika och resten av världen har
en högröstad röst idag, och det är Hollywoods röst. Den har
tagit världen tillfånga. Låt någon komma ut med någonting
i Hollywood, då finner man det över hela landet. Nu märker
vi, att de har bestämt ett mönster för våra kvinnor, ifråga om
deras klädsel, deras frisyrer. De bestämmer den där klädseln.
45
Församlingen borde känna till Guds Basunröst ifråga om
det där! Men det är så mycket förvirring för att man ser andra
göra så, exempel. Ta aldrig efter den sortens exempel, för det
är förgängligt. Hör alltid på Guds Röst, vad Han säger om det!
46
Och så lägger vi märke till, att Hollywood, de förorsakar
saker och ting. Och låt mig tala bara ett ögonblick om det här
innan vi går vidare! Det var en — en sak, som kom ut för inte
så länge sedan, att en — en man i Hollywood… Ingenting mot
mannen nu, han är en dödlig, som Kristus dog för, men bara
för att visa Er. De uppfann en liten sak, som hette, barnen
kallade det för ”rockring”, rockring eller någonting. Och om
Ni någonsin har lagt märke till den vulgaritet osv. som följer
med det där, i de små barnen. Det där är inte rätt.
47
Nu är Hollywood fullt av — av revolvermän. Vem som
helst, som nu känner till historien, vet att de där människorna
då för tiden, som var revolvermän liksom de — de olika
männen, de var inte anständiga medborgare, de var överlöpare,
de var som Al Capone och Dillinger. De har ett Hollywoodspel
de kallar för, på TV, som de kallar ”Gunsmoke”. Och jag hörde
på Monitor här om dagen, att mannen, som spelar det, Arness
eller någonting, eller Arness, jag glömmer, vad han heter,
och det är meningen, att han ska ta… Han representerar
Matt Dillon, som var sheriff i Kansas. Och Matt Dillon var
feg som en kanin. Han sköt tjugoåtta män i ryggen, oskyldiga
människor, där han gick utanför Dodge City och väntade i en
buske. Och då en man kom fram, så att någon skulle ha anmält
och talat om för honom, att det skulle komma en viss skurk
den vägen, då stod han där ute och då mannen kom in, sköt
han honom i ryggen. Nu finner vi, att han är ”en stor man”,
som kommer ner. Å, det är — det är absolut att förhärliga
synden. Men de små barnen i vårt land kan berätta mer för
en om Matt Dillon än de kan berätta för en om Jesus Kristus.
Butikerna, tio-cents-butikerna och konfektionsavdelningarna,
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hänger fulla av små — små leksakspistoler, med små hattar,
som — som man skulle kunna köpa var som helst. Det är all
right att ha det där på sig men jag — jag talar bara om det för
Er, ser Ni. Så de — de, den kommersiella världen, snappar upp
det där och tjänar miljoner dollars på det.
48
Vi har det vi kallar ”St. Patricks dag”, vi har det vi kallar
de här ”religiösa helgdagarna”. Och den kommersiella världen
har snappat upp det och de tjänar miljoner dollars. ”Mors
Dag”, buketter med blommor. Å, varenda dag borde vara en
dag att hedra mor. Om hon är borta någonstans, gammal,
gå och hälsa på henne! Det skulle vara mer värt än alla de
blommor Du skulle kunna skicka till henne eller någonting
annat. Men, ser Ni, de snappar upp det. Det är en röst
och — och vi stämmer bara in i den. Det är faktiskt inte rätt.
Men vad ska man göra? Ser Ni, vi är — vi är bara…
49
Jag försöker komma fram till en poäng här för att tala om
någonting för Er, som jag tror. Rösten är sällsynt, Guds Röst.
50
Nu finner vi, att de bestämmer takten. Och har Ni
någonsin lagt märke till, att våra unga pojkar har blivit
”Ricky” och ”Elvis”? Har Du ett barn med det namnet, så
ändra det kvickt, kalla honom nummer ”ett” eller ”två” eller
någonting! Ge inte, det där är ett rysligt… Du säger: ”Vad
gör namnet för skillnad?” Å, visst, det betyder någonting. Ens
namn karaktäriserar ens liv. ”Nu, broder Branham, håller Du
på med numerologi.” Nej, det gör jag inte! Jag håller på med
SÅ SÄGER HERREN! Varför var det, då Jakob, han levde
upp till sitt namn, som — som bedragare, undanträngare,
Jakob. Och då Gud förvandlade honom, ändrade Han hans
namn. Gud ändrade Saulus till Paulus, Simon till Petrus.
Visst betyder det någonting. Och Ricky och Elvis och sådana
namn som de där är de moderna amerikanska namn, som
automatiskt kastar ett barn raka vägen in i det där. Förstår
Ni, vad jag menar?
51
Nu hoppas jag, att jag inte… Det är bäst, att jag backar
ut och inte kommer alltför långt ut på en gren här, som Ni
inte skulle förstå, (förstår Ni vad jag menar?). Men alla de
här sakerna blir inte ens förstådda av den vanliga människan.
De får inte fatt i det, för de har en enda trend. Det är allt de
lyssnar till, de där rösterna.
52
Det finns en filosofernas röst, kommunism, som lovar
någonting de inte kan stå för. Och ändå är en stor procent av
det amerikanska folket fängslade av kommunismen. Nu har
jag varit i kommunism, kommunistiska zoner rättare sagt, i
Tyskland, på östsidan i Berlin. De hade väldiga, stora hus för
att visa upp utsidan. Ni borde gå in på insidan av dem, de är
inte ens färdigbyggda. Det är en falsk ekonomi, de försöker
göra någonting lättvindigt.
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Och i Ryssland, kommunismens födelseplats… Vilket för
många år sedan, då jag var bara pojkpredikant, jag skulle säga
trettiotre år sedan, då nazismen, fascismen och kommunismen
var på uppgång, sa jag: ”Jag talar i Herrens Namn! De
kommer allesammans att sluta i kommunism.” Men har Ni
någonsin tänkt på, att Gud har lämnat en utväg åt oss, om
vi bara tar den? Det är bara en procent av Ryssland, som är
kommunismen, en procent, men de är den styrande procenten.
En procent av kommunismen… En procent av Ryssland är
kommunismen, rättare sagt, men de styr.
54
Och samma sak, Hollywood är en enda plats, men de har
kontrollen.
55
Omkring en tredjedel, eller två tredjedelar, av Förenta
Staternas befolkning går i kyrkan och är medlemmar i
församlingen men de styr i de där samfunden.
56
Vad kommunismen behöver där borta, är att Guds Röst
står upp ibland dem, och Den skulle få den att skämmas.
57
I Finland, då den där lille pojken uppväcktes från döden
den där dagen och de förde mig tre kvarter bort, där den
här lille killen uppväcktes, den döde, stod kommunistiska
soldater, ryssar, där med rysk salut och tårarna rann
utför deras kinder. De sa: ”Vi vill ta emot en Gud, som kan
uppväcka de döda.” Det är försumligheten hos den katolska
kyrkan och den lutherska kyrkan och alla de där samfunden
och att de har tagit alla pengarna och byggt organisationer
och inte givit människorna någonting. De lever liksom resten
av folket. Det måste…
58
Vad Ryssland behöver, är att en profet uppstår på scenen
med Herrens Ord, som kan — kan täppa till munnen. Då
kommer de där nittio procenten att ta makten.
59
Vad Amerika behöver, är en Guds Profetröst, som kunde
ställa Sig upp och fördöma Hollywood och fördöma de där
sakerna i Jesu Kristi Namn, så skulle Den Helige Andes
Församling ta makten. Alltför mycket förvirring, ser Ni, alltför
många röster, som står i motsättning till Den.
60
Församlingen, dess röst, varenda en vill ha flera
medlemmar. Baptisterna vill ha allesammans, metodisterna vill
ha allesammans, presbyterianerna. Vi har allesammans de där.
Och det ser ut som om katolikerna kommer att ta det alltihop
och det kommer de att göra. Det är exakt Guds Röst från den
här Bibeln. De kommer att regera.
61
Men den högste Guden ska regera till sist. De Heliga ska ta
makten en dag, Bibeln säger så. De kommer att ta makten.
62
En sådan förfärlig massa röster! Så är det den falske
profetens röst. Det är en hemsk röst, en man, som kallar
sig själv profet. En profet är naturligtvis en predikant. Det
53
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moderna ordet ”profet” betyder absolut ”en man, som predikar
under inspiration”. Det finns en man, som står och kallar sig
profet och förnekar Guds Ord, förnekar Guds Sanning. Det
finns så många röster!
Bara för några minuter sedan var det en broder där ute,
som visade mig hur jag skulle komma upp hit, men jag…
Antar att han undrade, varför jag gick vidare uppför gatan
och vände om och kom tillbaka. Om Du är här, broder, jag
lyssnade till någonting, det var våra färgade vänner, negrerna.
De har ett tempel här och de kallar det ”Elijah Mohammed”
eller någonting, ”Unge Eljiah Mohammed”. Ställer sig upp
med en röst och säger, att de är den röst, som kommer att föra
den färgade rasen ut ur det här kaoset. Det där, ser Ni, just det
där, deras — deras — deras muslim är här, deras moské. Å, ser
Ni inte, att själva bakgrunden till det, den är fel!

63

De färgade människorna, precis liksom de vita
människorna, bruna människorna och gula människorna,
inte tillbaka till — tillbaka till muhammedanismen utan
kom tillbaka till Kristus, just de principer, som Bibeln lär.
Muhammedanismen är emot Ordet. Nu hade jag förmånen att
få leda tiotusen muhammedaner till Kristus en gång i Durban,
Sydafrika. Den producerar ingenting annat än psykologi. Och
psykologi är all right, så länge som psykologin inte förnekar
Ordet. Men då psykologin förnekar Ordet, då är psykologin
fel. Den ger ett otydligt ljud. Allting annat kommer att förgås
utom Guds Ord, Jesus sa så: ”Himmel och jord ska förgås, men
mina ord ska aldrig förgås.” Så, ser Ni, vi måste stanna kvar
hos Ordet, Rösten.

64

Så många blandar ihop saker och ting! Människorna
kommer upp, de känner inte Ordet och de säger saker och
det låter kanske mycket förnuftigt. Kommunismen är något
mycket förnuftigt: ”Alla lika. Det finns inga kapitalister, de
är kommunister allesammans.” Har Du någonsin stannat och
tänkt, att det där är en falsk väckelse, att kommunismen är
det? Och varifrån tog han mönstret till alltsammans? Jesus
sa: ”De två andarna skulle vara så lika, att det skulle förföra
de Utvalda om möjligt.” Och allting, som djävulen har,
är en förvrängning av det, som Gud skapade. Synd är — är
förvrängd rättfärdighet. En lögn är Sanningen presenterad på
fel sätt. Äktenskapsbrott är — är en akt, som Gud föreskrev
oss, förvrängd. All otro är förvrängning av tron. Man måste
förneka Sanningen för att kunna ta emot förvrängningen. Ser
Ni, reda ut de där rösterna, pröva dem mot Ordet och se efter,
om det är Sanningen!

65

Å, så vi skulle kunna gå vidare och vidare om de här
rösterna av idag, men vår tid har gått. Men, så många röster,
att folk inte vet, vad de ska göra. Metodisterna kommer

66
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till sist att höra på en baptistpredikant, de går över dit, de
stannar där ett tag och sedan går de till lutheranerna. Och
bland pingstvännerna, de har olika grupper, en springer
till den ena och en till den andra, sedan fram och tillbaka.
Det visar, att man inte är stabil. Hör Hans röst! Här är den,
skriven på papper, Rösten, Rösten kommer att bekräftas, om
Den är Sanningen.
Kyrkovärlden vet inte, vad de ska göra, den politiska
världen är i kaos. Allting verkar vara i kaos. Man springer
härifrån, någonting annat uppstår, någon mantel, någon rock.
Då jag var i Rom, hade de nitton olika äkta spikar, som hade
drivits in i Jesu hand, och det finns bara tre, men ändå har de
bevis på nitton olika spikar. Vad gör det nu för skillnad, vem
som har spiken? Kristus lämnade oss aldrig spikar att dyrka,
Han lämnade oss Den Helige Ande genom Sitt Ord! ”Dessa
tecken ska följa dem, som tror, de ska ha den ursprungliga
spiken.”? ”De ska ha… Dessa tecken ska följa dem, som tror,
de ska tillhöra samfundet jag startade.”? Han startade inget.
Ser Ni, hur tvärtemot rösten är?

67

Men: ”Dessa tecken ska följa dem, som tror, i mitt Namn
ska de kasta ut djävlar.” Där är Ordet. ”De ska tala med nya
tungor, ta upp ormar, det ska inte skada dem. Om de dricker
dödliga saker, ska det inte besvära dem. Om de lägger sina
händer på de sjuka, ska de bli friska.” Och ge akt på de här
sakerna plus hela resten av Skriften sammantaget!

68

Nu kommer inte enbart det där att bekräfta det, inte alls.
Det är där pingstvännerna kommer in på fel väg. Sa inte
Jesus: ”Många ska komma till mig på den dagen och säga:
’Herre, har inte jag gjort mäktiga saker i Ditt Namn? Har inte
jag profeterat i Ditt Namn? Har jag inte gjort allt det här i
Ditt Namn?’” Och Jesus sa: ”Gå bort ifrån mig, Ni, som gör
missgärning, jag kände Er aldrig.” Förstår Ni, mina systrar och
mina bröder, varför jag fördömer och anklagar det här släktet
så? Man kan tala i tungor liksom människor och änglar, man
kan dansa i Anden runt hela kyrkan, det där har ingenting att
göra med det.

69

Jag har sett muhammedaner dansa runt så där. Jag har
hört i doktor… I häxdoktorernas läger, sett häxorna stå
upp och tala i tungor och uttyda det och tala om exakt, vad
som skulle ske och det skedde så. Jag har till och med sett en
blyertspenna resa sig upp och skriva på okända tungomål och
bara en enda där kunde läsa det och var av djävulen. Man
kan inte grunda sin eviga bestämmelseort på någon sensation.
Satan kan efterapa vilken som helst av de där sensationerna.
Inte… Det gäller att känna Kristus, då förvandlas någonting
i ens liv. Ge akt på Ditt liv och jämför det med Ordet och se
efter, var Du är någonstans! Gör inventering, visst!

70
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Trots alla de här efterapningarna, falska rösterna, falska
profeterna, alla de här andra sakerna, som uppstår, sa Jesus
ändå, trots allt detta: ”Om någon människa kommer att höra
min röst och efterföljer mig.” Han är Ordet. Lyssna, Hans
uppdrag till oss idag, i alla dessa röster! Vilket jag sa, det
skulle ta timmar att reda ut alla de här rösterna. Och det är
förvirrande för människorna, det är något patetiskt. Och då
allt kommer omkring, får man inte den andra chansen, man
måste ta emot Det nu. Du kanske inte får en chans ikväll. Du
kanske inte får en chans i morgon. Det är nu! ”Då Du hör min
Röst, förhärda inte Ditt hjärta liksom på förbittringens tid.
Nu är det tid. Det här är den välbehagliga tiden, om någon vill
höra min Röst.” Det visar, att Hans Röst ändå skulle finnas
där mitt i allt kaos. Han har fortfarande en Röst! Varför? Hans
Röst kommer alltid att finnas kvar. Här är det: ”Himmel och
jord ska förgås men min Röst ska inte förgås.”, Hans Ord.
72
Låt oss bara ta, säg fem minuter till, kvickt! Kan Ni, vill Ni
stanna så länge, eller några minuter? Nu ska jag skynda mig.
Låt oss bara ta några, som hörde Hans Röst och lydde Den!
Hur Den fick dem att handla, vad Den fick dem att göra. Nu
kommer jag att hoppa över en massa Skriftställen här, bara
för att direkt ge Er hur det förvandlade deras liv och alla dem,
som var omkring dem, hur de blev underliga människor, vad
vi kallar en ”kuf”. Varenda människa, som någonsin verkligen
trodde på Gud, ansågs vara en kuf. För om man är i världens
trend, är det något fel på en. För att vara en kristen, måste
man vara en kuf. ”För alla, som lever gudaktigt i Kristus
Jesus, ska få lida förföljelse från världen. Han var i världen
och världen skapades av Honom och världen kände inte igen
Honom.” Raskt nu, lyssna noga då vi avslutar!
73
Adam hörde Hans röst i aftonens svalka och hade
gemenskap med Honom. Det fanns ingen fördömelse för Adam.
Han hörde Guds Röst och han sa: ”Fader, nu lägger jag mig ner
och sover.” Och han la sig ner och Eva på hans arm, lejonet,
tigern och de vilda djuren låg runt omkring honom, där fanns
inget ont, ingen möjlighet att bli sjuk, ingen möjlighet att undra,
om han skulle vakna upp på morgonen, de kom att vakna upp.
Adam hörde Hans röst på det sättet, som han borde ha hört Den.
74
Men en dag hörde han sin hustrus röst. Det är bäst, att
jag låter det där vara en stund. Men han lyssnade till fel röst,
fast det var hans hustru, det förtroligaste bandet han hade
på jorden. Varför sa han inte, liksom Job: ”Du talar som en
dåraktig kvinna.”? Och om så vore, skulle hela den mänskliga
rasen ha varit levande i stället för döende. Det ändrade
kursen för de mänskliga varelserna och tiden. Men han hörde
en Guds Röst, han hade gemenskap med Den, men då han
vände… Hur visste han, att hans hustru hade fel? Kom ihåg,
det var behagligt.
71
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Vi tror idag, att vår organisationsförsamling, vi tror,
att vår framgång i dag är att Gud ler mot oss. Det ser bra
ut. Det såg bra ut, då Mika stod där inför de fyrahundra
profeterna och hela landet tillhörde dem och filisteerna var i
det, assyrierna, rättare sagt, det såg bra ut. De här profeterna
sa: ”Gå ut dit, det där tillhör oss. Ta det!” Men det var inte
Guds Röst. Och Mika vände sig om och förbannade den rösten.
Och hur kunde han veta, att han skulle göra det? För att hans
vision var exakt enligt Ordet. Det är enda sättet, att lita på det
och se det idag, det måste vara enligt Ordet.

75

Så la Ni märke till, att sedan Adam lyssnade till en annan
röst än Guds Röst, sin egen hustru. Och församlingen lyssnar
till sin organisations röst, som sprutar in trosbekännelser i dem
istället för Ordet och låter dem leva hur de vill. Så länge de går
i kyrkan och är medlemmar i en viss församling, det är allt,
som betyder någonting. Den närmaste förbindelse den troende
har på jorden, för dem, är församlingen. Men den troendes, den
verkligt troendes, närmaste förbindelse är Den Helige Ande,
det är Guds Ord.

76

Så man finner, att Adam insåg sitt tillstånd och han hörde
Guds Röst kalla igen och han var i fikonlöv då. Men det var en
fördömelsens röst: ”Varför har Du gjort detta?”

77

Jag undrar, om Amerika idag, eller världen i sitt religiösa
uppror, som den är, och Amerika slukar, håller på att
uppslukas, om det kommer att bli en nationalreligion snart.
[Blankt ställe på bandet. — Utg.]

78

Vem sitter framför mig? Jag vet, att det är band och det
kommer att gå över hela världen. Vi har bandprogram, så att
vartenda Budskap tar in hela världen, alla andra länder.

79

Nåväl, om man nu vill titta och se, står man i bara
fikonlöv. Då Guds sanna Röst kommer ut, vet de inte, vad
de ska göra med den. Det är förvirrande, de vet inte, vad de
ska göra.

80

Raskt, Noa hörde Guds Röst. Den förberedde Sig att rädda
hans liv och han följde instruktionerna och han stod fast.

81

Om en man hör rösten… Lyssna nu, ta tag i det här riktigt
fast! Missa inte! Om en man hör rösten av någonting och om
det bevisas vara Guds Röst och i rätt tid och detta sedan går ut
från mannen, kommer himlar och jord att förgås men det där
Ordet kan inte förgås.

82

Noa hörde Rösten och fördömde världen. Och de
skrattade honom i ansiktet för att hans — hans Budskap inte
överensstämde med deras vetenskapliga prestationer men det
regnade och ödelade hela världen. Förstår Ni? Hans röst hade
gått ut, säden låg där. Varenda tidsålder har varit likadan.

83
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Samuel, skrämd då han hörde Guds Röst, att han
skulle… Gå fram och döma ut Eli, den man som hade närt
honom. Mannen, som hade varit en pappa åt honom och hade
uppfostrat honom och gett honom mat.

84

Predikantbröder, ska jag? Predikanter, måste många
gånger på sina samfunds grunder och trosbekännelse, sina
rekommendationsbrev i sina fickor just från pappan, just
den organisation, som har närt dem och gett dem mat och
uppfostrat dem och gett dem en position i kyrkan och satt
dem i en församling, böja sig för vad de lär. Förstår Ni? Så
förskräckligt det skulle vara för en sann Guds tjänare att höra
Guds Röst och vara tvungen att komma tillbaka till samma
moderorganisation, säga: ”Ni är fördömda, för att Ni inte tar
emot det här Ordet.” En sådan sak!

85

Det var svårt för Samuel. Men han var profet, han måste
göra det. Oavsett om det gjorde ont eller inte, måste han göra
det ändå.
Moses hörde Guds Röst. Han var full av teologi. Han kände
till alla in och ut, men det misslyckades. Han hörde Guds Röst,
Moses var aldrig densamme.

86

Och ingen människa blir någonsin densamma. Man kan
höra i sina öron, att Rösten talar men då man hör i sitt hjärta,
att rösten talar, ser Ni, då hör man. Man ser inte med sitt
öga. Man tittar med sitt öga, man ser med sitt hjärta. Man ser
någonting, säger: ”Jag ser det bara inte.”, man menar, att man
inte förstår det. Man hör inte med sina öron, man hör med
sitt hjärta. Många gånger hör man Guds sanna Röst och den
ramlar av en liksom vatten av ryggen på en gås. Men då man
verkligen hör, hör man med sitt hjärta.

87

Och med all teologi, som Moses hade, hade han inte
hört Guds Röst. Men en dag kallade Gud den här åttioårige
fåraherden åt sidan och talade till honom och han fick fatt i
Det. Han bevisade, att Han var Gud. Det första Han gjorde
med Moses, var att bekräfta Sitt Ord: ”Jag går ner, jag kommer
ihåg, vad jag lovade.”

88

Och det här är vad Han lovade åt den yttersta tiden. Han
skulle låta ett folk uppstå från hedningarna och alla löftena.

89

”Det här har jag lovat” Han sa: ”Moses, ta av Dig Dina
skor!” Med andra ord: Hedra Det! ”Kasta ner Din stav nu!”
Och en — en torr käpp från öknen blev en orm och Moses
fångade den och den gick tillbaka till sin skepnad igen. Förstår
Ni? Han visste, att det där var Gud, för Gud sa, Guds Ord,
Ordet, som Han talade, sa: ”Kasta ner staven i Din hand!” Det
var Guds Ord. Försök inte att göra samma sak, det där är inte
Guds Ord till Dig, det var Guds Ord till Moses. Här är Guds
Ord till Dig! ”Kasta ner staven!” Den förvandlades till en orm.

90
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Han sa: ”Är Du rädd för den nu? Ta upp den vid svansen!”
Och den förvandlades tillbaka igen. Guds Ord till honom. Vad
gjorde Han? Gud bekräftade Sitt Ord.
91
Jag fick ett telefonsamtal här för några månader sedan,
ungefär, å, det är omkring ett år, över ett år sedan. En liten
dam i andra änden av telefonlinjen, tillsammans med en
baptistpredikant och en pingstpredikant. Hon sa: ”Broder
Branham, Herren har gjort mig till profetissa.”
Jag sa: ”Fint.”
92
Hon sa: ”Du vet, det har sagts mig, att Du sa, att Du — Du
bar vittnesbörd att min verksamhet var av Gud.”
93
Det kunde jag nu inte göra, det är tvärtemot Ordet. Så jag
sa: ”Damen, det där är fel. Jag känner Dig inte ens.”
94
Och baptistpredikanten, jag hörde honom, jag hörde
pingstpredikanten. Hon sa: ”Nåväl, jag har ett möte här.” Och
hon sa: ”Herren gör stora ting.”
95
Jag sa: ”Jag är tacksam för det.” Hon sa… Jag sa: ”Har
Han någonsin sagt någonting till Dig än?”
Hon sa: ”Ja, jag har ett härligt program på gång.”
96
Jag sa: ”Underbart.” Jag sa: ”Vad är Ditt program nu då?”
Jag sa: ”Vad sa Herren till Dig?”
97
”Han sa: ’Far till Phoenix, Arizona, ett visst, särskilt datum
och då ska jag ge Dig den förlorade Dutchman Gold-gruvan
och Du ska ta det här guldet, som hittas där och Du ska sponsra
missionärer världen runt.’” Då vi alla vet, att den förlorade
Dutchman Gold-gruvan är en legend. ”Så sa Han.”
98
Jag sa: ”Nåväl, jag ska säga Dig, hur Du ska ta reda
på, om det är Gud eller inte.” Jag sa: ”Du ska vara där
den dagen. Och om det är så, att Du finner den förlorade
Dutchman-gruvan, då är det Gud. Om Du inte finner den
förlorade Dutchman-gruvan, så omvänd Dig och få bort den
där lögnanden från Dig.” Det är så man tar reda på, om det är
Gud eller inte.
99
Gud sa: ”Moses, kasta ner käppen, så ska jag förvandla den
till en orm.” Han gjorde det. Han sa: ”Ta upp den, så ska den
bli en käpp igen.” Han gjorde det.
100 Då Gud ger ett löfte om en verksamhet i den här yttersta
tiden, kommer Han att bekräfta den exakt på det viset Han sa,
att Han skulle göra det. Då vet Du, att Du har fått tag i rätt
Röst. Du lyssnar till det Rätta, för det är Ordet, som bekräftas.
Förstår Ni? Å, hur… Jag är ledsen, jag… All right.
101 Moses handlade annorlunda. Titta, vilken märklig sak
Moses gjorde! Alltid, då man följer Guds Röst, är man nu
tokig för världen. Nästa dag fann Moses med hans hustru
sittande på en mula och en unge på sin höft, nja det där är
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ett sydstatsuttryck, ”barn” på sin höft och där var de. Den
här gamle mannen med skägg, som hängde ner så här och
sin skinande flint, en käpp i sin hand, ledde en liten åsna,
gick raka vägen ner mot Egypten precis så fort han kunde gå.
Någon sa: ”Moses, vart ska Du gå?”
102 ”Går ner till Egypten för att ta makten där.” Det, som han
hade misslyckats med som en ung man, han hade misslyckats
som militär, men här gick han ner för att ta makten. Och han
gjorde det. Varför? Han hade hört Guds Röst och sett Den
bekräftad för hans tid, för de ting, som skulle vara i hans tid.
Han såg det.
103 Paulus, en föregiven farisé, precis så full av teologi som
han kunde vara, men en dag hörde han Guds Röst. Han såg
en Eldstod och han visste, att det var någonting annorlunda.
Det förvandlade hans liv. Hur många fariséer, hur många
Gamaliels eller vad som helst annat, som än ropade till Paulus:
”Du har fel, Du har fel.”, Paulus, då han hörde Guds Röst,
visste han, att det var Sanningen.
104 Petrus, så religiös han kunde vara, höll på de äldstes
traditioner, han ville inte äta något kött. Neej, då. Han skulle
inte alls ha någonting med det att göra. Han höll verkligen på
de äldstes traditioner, ordagrant. Vad skedde? En dag hörde
han Guds Röst: ”Kalla inte det för oheligt och orent, som jag
gör rent!” Han blev en förvandlad människa. Han var redo att
gå vart som helst, som Herren sände honom.
105 Avslutningsvis kan jag säga detta. Det fanns en gång en
man, som var en troende. Han hade varit död i fyra dagar.
Han var i graven, stinkande, rutten, men han hörde Guds
Röst tala: ”Lasarus, kom fram!” Och om Den fick fram en
man efter att han varit död och rutten, vad borde Den göra
med en församling, som fortfarande har liv i sig? Den borde
få dem att uppstå i röran av alla dessa röster, som vi har talat
om, religiösa, politik, Hollywood, alla de falska profetiorna
och saker, som har gått ut. Mitt i allt det där kommer Guds
sanna Röst att kalla en människa, som är död i synd och
överträdelser, till liv igen. Den borde ta en avfällig församling
och kalla den till liv igen. Visst!
106 Kom ihåg, i avslutningen säger jag det här och sedan ska
jag sluta. Jesus sa: ”Den tiden skulle komma, då alla, som var
i graven skulle höra Guds Röst.” Och Du kommer att höra
Den. Oavsett vilket tillstånd Du är i, kommer Du att höra
Den i alla fall. Och en del av dem, som kommer ut ur graven,
kommer att komma till fördömelse. De hör Rösten, men Den
fördömer. Och om Du hör Den idag: ”Idag, efter så lång tid, då
Ni hör min röst, förhärda inte Era hjärtan, liksom Ni gjorde
på förbittringens tid.” Och om Ni pingstfolk, som grupperar
ut Er i trosbekännelser igen, i världslighet, ”har ett sken av
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gudsfruktan och förnekar dess Kraft”, innan Ni måste uppstå
i uppståndelsen för att bli fördömda, för Guds Röst, som talar
till Er nu genom Ordet, kommer att fördöma Er på den dagen.
107 Om Du bara är en ljum troende, Guds Röst ropar i Ditt
hjärta i förmiddag: ”Du är en ljum troende.”, är det bäst att
Du omvänder Dig!
108 Ni män, kvinnor, pojkar eller flickor, som inte lever för
Kristus och Guds Röst talar till Er genom Sitt Ord och säger
”sluta med det där”, det är bäst, att Ni gör det. För Ni kommer
att höra Den igen en dag och Den kommer att fördöma Er. Ni
kan inte förneka Den, Den talar till Er nu. Och kom ihåg, det
spelas in!
109 Och de, som gör rätt och hör Hans Röst, kommer att uppstå
till rättfärdighet, till Härligheten, till Himmelen.
110 Så Du kommer att höra Guds Röst någon gång. Kanske
Den talar svagt i Ditt hjärta i förmiddag, att Du borde vända
om från den väg Du går, vända tillbaka till Gud. Kom nu ihåg,
de kommer att spela in den där Rösten, som talar till Ditt
hjärta, i Himmelen. Och en dag, då Jesus ropar och alla, som är
i graven, allesammans, rättfärdiga och orättfärdiga, kommer
att uppstå. Och då kommer denna, precis samma Röst att viska
åter till Dig: ”I Phoenix, Arizona, en viss söndag förmiddag, då
predikanten höll Er kvar så länge och talade om Rösten, talade
jag till Dig, sa till Er kvinnor att låta Ert hår växa ut, sluta att
klä Er omoraliskt, sa till Er män att sluta ljuga, röka, sa till Er
predikanter att vända tillbaka till Guds Ord.” Förstår Ni, vad
jag menar? Det är riktigt.
Den där stillsamma Rösten säger: ”Det skulle kunna vara
riktigt.”
111 Om jag så måste komma liksom Nikodemus, skulle jag
ändå försöka komma dit. Jag skulle komma till Honom och gå
hit ut i öknen någonstans och säga: ”Herre, Gud, här är jag,
förvandla mig nu! Forma mig på Ditt sätt!” Komma tillbaka
till Ordet. Någonstans, där Du ser, att Du lämnade Ordet, kom
raka vägen tillbaka dit, för en kedja är inte starkare än sin
svagaste länk. Och var det än är i Ditt liv, som Du har lämnat
Guds bud för att tjäna en tradition, det är där Din kedja
kommer att brista, hur orubblig Du än är ifråga om det andra.
Håll Dig till Guds oföränderliga hand!
112 Låt oss be! Idag efter så lång tid, Herre, sa Du, att Du
skulle tala, Du skulle skriva Dina lagar på hjärtetavlor. Jag vet
inte vad, som står framför mig. Det enda jag vet att göra, är att
ta Ditt Ord och sprida ut Det, säkerligen kommer det att fastna
under några stenar någonstans. Jag ber, Gud, att Du ska tala
till varenda ung person, varenda medelålders, gammal person,
vad det än må vara. Tala till mitt hjärta, Herre! Tala till de här
predikanternas hjärtan! Tala till församlingens hjärta!
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Vi ber, Fader, att vi idag ska få höra Din Röst. Och vi
vet, liksom det var på Samuels tid, att en öppen vision är
någonting ovanligt och det skrämde folket. Så är det idag.
Vi har drömmar och drömmare, vi har talare och tolkar,
men en öppen vision, som kom fram med Herrens Ord och
rättade till… Vi ber, himmelske Fader, att den där Rösten,
som ropade i öknen: ”Bered vägen för Herren!”, att vi tror
Den Helige Ande ger oss den Rösten igen idag: ”Bered Er för
Herrens Tillkommelse!” Och hur märkligt är det inte, för det
finns så många andra röster, som får Den att domna och tar
bort Den, men Den är tillmötesgående i öronen på dem, som
hör Den. Jag ber, att Den Helige Ande nu ska göra verket i
allas våra hjärtan.
113

114 Och medan vi har våra huvuden böjda och jag litar på
att våra hjärtan är böjda: Om Du vet någonstans, där Du har
varit olydig i Ditt liv, känner till något Skriftställe, som Du
vet är Bibelns lära, som Du inte har samarbetat med, för att
någonting, Hollywoods röst, fick Dig att göra någonting annat.
Någonstans, där Ni predikanter har funnit ett ställe i Bibeln,
som faktiskt är Sanningen, men Ni vet, att Er organisation
skulle utesluta Er, om Ni undervisade om Det, och Ni vet, att
det är den absoluta Sanningen. Till Er människor, som tar
emot det felaktiga, lever fel liv. Ni fäder och mödrar, som inte
försöker korrigera Era barn, inte försöker uppfostra dem. Ni
kanske gör Ert bästa och de bara fortsätter världsligt ändå,
men Ni är föredömen för dem. Och om Ni inte är det, talar
Guds Röst till Er: ”Gör inte så!”
115 Och nu med vartenda huvud böjt och alla ögon slutna,
och må Himmelens Gud se ner i hjärtana hos den person, som
hungrar och finner det ställe, där de har fel! Och med en hand
uppräckt till Gud, som säger: ”Herre, jag önskar uppriktigt, att
Din Röst ska ta bort all otron och alla de ting, som inte är likt
Dig, och göra mig till det Du skulle vilja, att jag vore.”, skulle
Ni vilja räcka upp Era händer? Medan i… Gud välsigne! Gud
välsigne Er!

Så Bibeln säger, Jesus sa det och trots alla de här andra
rösterna: ”Om en människa ändå kommer att höra min Röst.”
Efterfölj Honom, så ska Du få det Du önskar.
116

117 Herre, tiden rinner ut. Men Bibeln säger att: ”Så
många, som trodde, blev döpta.” Jag ber, Himmelske Fader,
att varenda en av dem, som räckte upp sina händer i sann
bekännelse, att det Guds Ord, som de har läst och sett att de
har haft fel. Jag tittade aldrig på ens hälften av dem. Det är
inte jag, som ska titta, det är Du, som ska titta, Herre. Du
känner till motivet och målet bakom den hand, som räcktes
upp. Låt dem från just den här stunden besluta i sina hjärtan:
”Från den här dagen och framdeles ska jag ta emot Guds Ord
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och Guds Röst och följa Den, vad priset än är.” Och bära i
minnet, då de går, poetens sång: ”Måste Jesus bära korset
ensam, och hela världen gå fri? Nej, det finns ett kors åt var
och en, det finns ett kors åt mig. Och detta helgade kors ska
jag bära, tills döden befriar mig.” Sedan då Guds Röst talar:
”Jag ska komma fram i Hans rättfärdighet, för jag har följt
Hans Röst, Hans Ords Röst.” Jag överlämnar dem åt Dig nu,
Herre, i Jesu Kristi Namn.
118 Nu medan vi har våra huvuden böjda och Ni gör Era
bekännelser och Era löften. Jag är förvånad över en liten
pojke, som sitter här och vrider sitt huvud runt. Och det finns
en Röst till församlingen: ”Jag är Herren, som helar alla Dina
sjukdomar.” Det är en Röst i församlingen. Och alla Ni, som
har behov av helbrägdagörelse, och Ni lever ett helgat liv efter
vartenda Guds Ord, som Ni känner till, som är rätt, och Ni har
behov av helbrägdagörelse, jag undrar om Ni bara skulle vilja
räcka upp Er hand. Räck upp Din hand: ”Herre, jag har behov
av helbrägdagörelse.” All right.
119 Behåll nu den där Rösten i Ditt hjärta: ”Jag är Herren, som
helar alla Dina sjukdomar.” Kom ihåg, då Ordet är uttalat,
måste det gå i uppfyllelse. Jesus sa, Markus 11:22: ”Om Ni
säger till det här berget: ’Flytta Dig!’ och inte tvivlar i Era
hjärtan utan tror, att det Ni sa ska ske, kan Ni få det Ni sa.”
120 Var och en på sitt sätt nu, böj nu Ditt huvud, gör Din
bekännelse: ”Herre, jag tror på Ditt Ord. Jag hör Din Röst säga
till mig, att Du är densamme igår, idag och i evighet.” Jag ska
gå ner och lägga händerna på det här barnet, för han är för
liten att förstå, vad alltsammans handlar om, den käre lille
pojken, ungefär så stor och gammal som min lille Joseph. Och
jag vill, att Ni alla ska vara i bön, och be: ”Herre, jag hör Din
Röst. Jag tror.”
121 Himmelske Fader, vi tar med oss de här åhörarna till Dig
för deras kroppars helbrägdagörelse. Och, Herre, här sitter ett
stackars litet barn, han har dragit till sig min uppmärksamhet
hela vägen genom Predikan, då jag har sett en förälder sitta
där och hålla den lille. Genom den medicinska vetenskapen
finns det inget hopp för den lille mannen. Det finns en
Guds Röst, som åsidosätter allting. Och eftersom den här
församlingen har kommit samman för att hålla vartenda bud,
som jag vet, hur man ska göra, resten tillhör Dig, Fader. Jag
går ner och lägger händerna på det där barnet.
122 Fader Gud, i Jesu Kristi Namn dömer jag detta. Låt Guds
kraft, Guds helbrägdagörelse… Må det bli en sådan skillnad
med honom under de nästa fem minuterna! Må de alla komma
till Gud!
123 Himmelske Fader, Du gav löftet. Det är allt jag vet, Du gav
löftet. Det har blivit gjort, som det är sagt: ”Om Ni säger till
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detta”, och jag säger till varenda sjukdoms- eller plågodjävul,
som binder de här åhörarna, som binder de här människorna,
varenda otrosande, jag säger: ”Far ut ur människorna i Jesu
Kristi Namn!” Nu vet vi, att det är skrivet och nu har det blivit
sagt, låt det bli gjort till Guds ära och härlighet! Och i Jesu
Kristi Namn är det bett.
124 Ni, som nu kan tro och verkligen tror, vad som än sker,
det behöver inte vara, säden ramlade ner där. Det där lilla
något inuti Dig, den där Rösten. Förälder till det här barnet,
hur barnets tillstånd än är, tror Du på att Guds säd föll ner i
Ditt hjärta, att den där pojken ska bli bra? Resten av Er, som
ber för varandra, tror Ni, att Guds säd föll i Era hjärtan, ”det
är slut med min sjukdom”? Då trons bön har betts för Dig, slå
då ner den stolpen! Och om Satan någonsin försöker, kommer
Du raka vägen tillbaka: ”Då jag stod i den där spanska kyrkan
den där söndagsförmiddagen, bads trons bön för mig. Och Gud
Lovade!” Trons bön ska rädda den sjuke och Gud ska låta
dem stå upp. Det måste ske. Tror Du det, så säg: ”Amen.” Gud
välsigne Er. Nu ska jag lämna tillbaka mötet åt broder Rose,
antar jag här, broder Jewel Rose.


G UDS RÖST I DEN NA SISTA T ID

SWD63-0120M
(The Voice Of God In This Last Days)

Detta Budskap av Broder William Marrion Branham, ursprungligen framburet
på engelska på söndag förmiddag den 20 januari 1963 i The Apostolic Church
i Phoenix, Arizona, U.S.A., har tagits från en inspelning på magnetband
och tryckts oavkortat på engelska. Denna svenska översättning trycktes och
distribuerades av Voice Of God Recordings.
SWEDISH
©2013 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD R ECORDI NGS
PL 1, 02761 ESPOO, FINLAND

VOICE OF GOD R ECORDI NGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, I NDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Copyright
Alla rättigheter förbehållna. Denna bok får skrivas ut på en
hem-skrivare för personligt bruk eller för att delas ut gratis,
som ett redskap för att sprida Jesu Kristi Evangelium. Denna
bok får inte säljas, reproduceras i stor mängd, laddas upp till
en webb-sida, lagras i datasystem, översättas till andra språk
eller användas för att be om pengar utan uttrycklig skriftlig
tillåtelse från Voice Of God Recordings®.
För ytterligare information, v. g. kontakta:

VOICE OF GOD R ECORDI NGS
PL 1, 02761 ESPOO, FINLAND

VOICE OF GOD R ECORDI NGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, I NDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

