
DE SMORDA I ÄNDENS TID

 God morgon, åhörare! Låt oss tala med vår Herre nu!  
 Store Gud, himmelens och jordens Skapare, som 
gudomligen har bestämt åt oss den här tiden att tillbe Dig den 
här förmiddagen. Och må vi, Herre, i våra hjärtan överlämna 
oss fullständigt åt Din gudomliga vilja och Den Helige Andes 
verk i oss, för att frambringa det Du vill att vi ska få veta. Vår 
önskan är att bli bättre kristna och bättre representanter för 
Dig. Vill Du ge oss detta i förmiddag, då vi väntar på Dig? I 
Jesu Kristi Namn. Amen. 

 Var så goda och sitt! [Någon säger: ”Vill Du ta bort 
bönedukarna?” — Red.] Ja.

Vi är mycket glada att få vara här i förmiddag igen, i — i 2 

den store Konungens tjänst. Och vi är ledsna, att vi, nu igen, 
inte har plats åt människorna, men vi har bara… Vi ska 
försöka göra så gott vi kan, efter omständigheterna. 

Nu är det många, som har näsdukar och böneämnen, som 3 

ligger här för förbön. Och jag lägger dem bara åt sidan. Det är 
inte så att jag struntar i dem, utan jag ber för dem efter att jag 
huvudsakligen … liksom, och ikväll. Jag gör det i förmiddag, 
och sedan ikväll igen, då… Då ska jag be och vänta på Guds 
Ande för helbrägdagörelse, och det är då jag helst vill be över 
näsdukarna osv. 

Och ifråga om de särskilda böneämnena, Billy gav mig 4 

dem, allesammans. Det är omkring tre hundra, och då 
lämnade jag bara rummen. Ser Ni, jag får dem bara lika fort, 
och vartenda ett, som jag kan komma fram till. Och jag ska 
ta dem så fort jag möjligtvis kan. Jag kommer inte att hinna 
med dem alla. Måste bara dra en ur högen och säga: ”Herre, 
blir det den här, och blir det den här?” Precis så, för de är 
behövande allesammans, riktiga böneämnen, otvivelaktigt 
någonting, som vi borde samtala om. Och jag… Såvida inte, 
Ni vet, ibland säger Den Helige Ande kanske ett särskilt, 
som jag läste, som ligger på mitt hjärta. Jag går tillbaka till 
den igen och letar tills jag finner det. Annars tar jag dem 
bara på måfå.

Nu vill vi också, i förmiddag, uttala en hälsning till 5 

dem som är ute i de andra delarna av landet. Vi vill hälsa 
människorna i förmiddag via den här telefonuppkopplingen, 
till New York City, Beaumont, Texas; Prescott, Arizona; 
Tucson, Arizona; San Jose, Kalifornien; Connecticut; 
Gainsville, Georgia och New Albany, Indiana, över hela landet. 
Vi hälsar Er i Herren Jesu Namn.
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Den här förmiddagen är det en vacker förmiddag i Indiana. 6 

Vi hade regn igår kväll, som kylde av vädret. Och vi är… 
Tabernaklet är packat och alla ser fram emot söndagsskole-
lektionen med stor förväntan. Och jag litar på att Guds rikaste 
välsignelser ska vara över Er där ute.

Och vi hoppas, så snart som möjligt, att komma på en — ett 7 

sätt så att vi kan ha, där vi kan samlas allesammans, kanske i 
ett stort tält, där jag riktigt säkert känner mig ledd att predika 
om de där sista Sju Vredesskålarna i Bibeln.

Så nu, för att vi inte ska hålla på alltför länge med en stor 8 

lektion i förmiddag… Jag har sökt Herren och tänkt: ”Vad 
skulle jag kunna säga?”, då jag vet att det här kan vara det 
sista mötet vi någonsin får ha. Herrens Tillkommelse är så 
nära förestående!

Jag ser, efter den där förutsägelsen, som gjorts i 9 

Kalifornien, att det finns hus där ute, och platser, som sjunker 
med en hastighet av trettio tum [76 cm] i timmen, stockar, som 
knäcks och bryts av. Och de vet inte, vad som åstadkommer 
det. Vi är vid änden. Hundra-tusen-dollars-villor sjunker. Jag 
har stora tidningsrubriker, bilder, som jag hoppas få med mig 
ikväll, då jag vill tala litet om det där ikväll.

Och sedan, ikväll, har vi bön för sjuka. Kom in i 10 

eftermiddag, klockan fem, sex eller när det nu är. Vi ska börja 
tidigt, antar jag, så människorna kan komma iväg tidigt, och 
ta emot era bönekort. Och vi ska be för de sjuka ikväll, om 
Herren vill.

Efter att i bön ha tänkt: ”Vad måste jag göra?”, då jag nu 11 

vet, att en dag måste jag stå till svars för vad jag säger här… 
Och jag har bestämt mig för, eller känt mig ledd av Den 
Helige Ande att tala om profetia i förmiddag, för att liksom 
informera oss. Förstår Ni? Det är någonting som vi… Om 
vi inte är informerade, och någonting sker bara händelsevis, 
bör vi veta om detta. Den Helige ande har gett det till oss, 
för att förvarna människorna om det som kommer. Som 
Ni vet, säger Bibeln att: ”Gud gör ingenting utan att först 
visa det för Sina tjänare, profeterna.” Och — och hur Jesus 
varnade människorna för det, som skulle ske, hur profeterna 
varnade människorna att det skulle ske. Och nu höves det 
oss, i den stora tid vi lever i, att inse vilken tid vi lever i och 
vad som sker, vad som kommer att ske i den här tidsåldern. 
Så ett av de här underliga ämnena, som vi kanske har läst 
om många gånger, det lades på mitt hjärta att — att tala till 
människorna om det i förmiddag.

Låt oss nu slå upp i våra Biblar Matteus 24:e kapitel 12 

och läsa ett stycke ur Ordet! [Broder Branham klarar 
strupen. — Red.] Ursäkta mig! Som ett sätt att — att få ett 
sammanhang för vår text och vårt ämne. 
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Kom nu ihåg, att vi ska undervisa det här som en 13 

bibelklass, sakta. Ta fram Era pennor och papper! Jag har 
många bibelställen nedskrivna här, som — som Ni kanske kan 
skriva ner. Gå sedan hem och studera dem, för det här är 
precis som en söndagsskoleklass, så att vi kan veta och vara 
förvarnade och beredda för den tid vi lever i.

I Matteus Evangelium. [Broder Branham klarar 14 

strupen. — Red.] Ursäkta mig! 24:e versen… Eller 24:e 
kapitlet, rättare sagt, med början på den 15:e versen, vill jag 
läsa ett stycke ur Hans Ord. 

Och därför, då Ni får se ödeläggelsens styggelse, som 
profeten Daniel talat om, stå på den heliga platsen, 
(må den som läser det förstå)

Då må de, som är i Judeen, fly upp till bergen.
Den som är uppe på taket — taket må icke gå ner för 

att hämta någonting ur sitt hus,
Inte heller må den, som är ute på fältet, komma 

tillbaka för att hämta sina kläder.
Och ve dem, som är med barn, och dem, som ger di, 

på den tiden!
Men bed, att Er flykt inte må ske om vintern eller på 

sabbatsdagen.
För då ska det bli en stor vedermöda, en sådan som 

inte har varit sedan världens begynnelse intill nu och 
inte heller ska komma.

Och om inte den tiden skulle förkortas, skulle inget 
kött bli frälst, men för de utvaldas skull ska den tiden 
förkortas.

Om någon då säger till Er: ”Se, här är Kristus, eller 
där.”, så tro det inte!

För falska Kristusar och falska profeter ska uppstå, 
och de ska göra stora tecken och under, så att de, om 
det vore möjligt, skulle förföra till och med de utvalda.

Se, jag har sagt Er det i förväg.
Därför, om de säger till Er: ”Se, han är i öknen.”, så 

gå inte dit, ”Se, han är i den hemliga kammaren.”, så 
tro det inte!

För liksom blixten kommer från öster och lyser ända 
till väster, så ska också Människosonens tillkommelse 
vara.

För var åteln än är, dit kommer örnarna att 
församlas… 
Nu skulle jag vilja ta den 24:e versen som ämne, för att 15 

betona den här versen för vår söndagsskolelektion i förmiddag. 
Och lyssna noga medan jag läser om det här igen! 
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För falska Kristusar och falska profeter ska uppstå, 
och de ska göra stora tecken och under, så att de, om 
det vore möjligt, skulle förföra till och med de utvalda. 
Som ämne i förmiddag, en text rättare sagt, vill jag nu ta: 16 

De smorda i ändens tid. Det är ämnet jag vill tala om, eller 
texten: De smorda i ändens tid. 

Jag tror att vi lever i ändens tid. Jag tror mest varenda en, 17 

som… Den, som läser Skriften, eller bara en — en troende, vet 
att vi nu är vid slutet av världens historia. Det kommer inte att 
vara någon idé att skriva den, för det kommer inte att finnas 
någon som läser den. Det är vid tidens ände. Precis när, vet jag 
inte. Exakt hur länge det dröjer, inte ens Himmelens änglar 
vet den minuten eller timmen. Men vi har blivit tillsagda av 
Herren Jesus, att då de här sakerna, som vi nu ser, börjar ske, 
ska vi lyfta upp våra huvuden, för vår återlösning närmar sig. 
Vad ”närmar sig” betyder, det vet jag inte. Kan betyda…

Som vetenskapsmännen sa här om dagen i television, då de 18 

talade om den tusentals engelska mil långa sprickan i jorden, 
som kommer att sjunka. Han fick frågan: ”Skulle det kunna 
sjunka där?” Det är Los Angeles, västkusten. Och många 
av Er har sett, hur de följde den med radar, och den gick upp 
genom… Vände in nedanför San Jose, gick över in i Alaska, ut 
genom Aleutiska öarna, cirka tvåhundra miles [320 kilometer] 
ut i havet, och kom tillbaka in i San Diego, gick runt in bakom 
Los Angeles och kom upp där, en stor ficka.
 Och alla dessa jordskalv vi har haft är vulkaniska krafter, 
som träffar den här stora ihåligheten, liksom, där inne. Jag 
kan inte komma ihåg namnet som de — de gav den. Men, då 
den skakar, åstadkommer det de här jordskalven vi har haft i 
åratal på västkusten. Nu är det sprucket hela vägen runt. Och 
vetenskapsmännen sa, en…

Mannen sa till den andre: ”Skulle det där kunna falla in?”19 

 Han sa: ”Inte ’skulle kunna’, den kommer att göra det.”
 Man sa: ”Men kanske inte i vår generation?”
 Han sa: ”Inom fem minuter eller fem år. Vi vet inte precis när.”

Den här veckan sände någon mig en tidningsrubrik om 20 

hundra-tusen-dollars-villor, som knakar och spricker, och 
människorna flyttar bort. Och de vet inte hur de ska stoppa 
det. Det finns inget sätt att stoppa det. Ser Ni, Gud kan göra 
vad Han vill, och det finns ingen, som kan tala om för Honom, 
hur Han ska göra det.

Man bygger villor, man kan göra vetenskapliga ting, och 21 

Gud är vetenskapens Skapare. Hur ska man kunna stoppa 
Honom? Han kan förstöra jorden med loppor i förmiddag, 
om Han vill. Inser Ni, att Han skulle kunna tala loppor 
till existens, och de skulle vara sextiofyra km. djupt på en 
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halvtimme, ser Ni, det finns ingen… Och de skulle äta bort 
människorna från marken. Han är Gud. Han gör precis som 
Han vill. Han är suverän i sig själv. 

Då vi nu ser all denna anhopning av bevis på den tid vi nu 22 

lever i, så tror jag det är bra att repetera de här sakerna och 
att rita ut dem, eftersom Inseglen har blivit öppnade, och finna 
sanningen om de här sakerna, eftersom Gud har varit så trofast 
mot oss, att i Sin nåd visa oss de här sakerna. 

Jag vill, att Ni ska lägga märke till, här i Matt. 24, att Jesus 23 

använde uttrycket ”Kristusar”, K-r-i-s-t-u-s-a-r, ”Kristusar”. 
Inte Kristus utan ”Kristus-ar”, flertal, inte ental. ”Kristusar.” 
Därför att ordet Kristus betyder ”den Smorde”. Och om det 
då är ”smorda”, kommer det inte att vara bara en utan många 
smorda, ”de smorda”. Förstår Ni? 

Annars, om Han ville förklara det, så att vi mer eller 24 

mindre skulle kunna förstå det bättre, då skulle Han säga: ”I 
den yttersta tiden ska det uppstå falska smorda.” Nu ser ju det 
där nästan omöjligt ut, ser Ni, uttrycket ”smorda”. Men lägg 
märke till de närmast följande orden: ”och falska profeter”, 
p-r-o-f-e-t-e-r, flertal. 

Nu är en 25 smord ”en med ett budskap”. Och det enda sätt 
budskapet kan framföras på, är genom en, som är smord, och 
det skulle vara en profet, en smord. ”Det ska uppstå falska, 
smorda lärare.” En profet lär vad hans budskap är. Smorda 
lärare, men smorda människor med falsk lära. Smorda, 
”Kristusar”, flertal, ”profeter”, flertal. Och om det finns 
någonting sådant som en — en Kristus, ental, då måste dessa 
tvunget vara ”smorda”, så att deras profetia, det de lärde, 
skulle vara skillnaden, för de är smorda, smorda. 

Nu är det här en söndagsskolelektion, vi vill försöka göra 26 

det här till en verklig uppgörelse, med hjälp av Skrifterna, 
inte med vad någon annan har sagt om det, utan bara läsa 
Skrifterna.
 Du kanske säger: ”Hur kan det här komma sig? Skulle de 
smorda…”

Vad var de? ”Kristusar”, K-r-i-s-t-u-s-a-r, smorda. 27 

”Kristusar och falska profeter”. Smorda, men falska profeter!
 Jesus sa, att: ”Regnet faller över rättfärdiga och 
orättfärdiga.” 

Nu skulle någon kunna säga till mig: ”Tror Du, att den där 28 

smörjelsen över de där människorna betyder, att det är Den 
Helige Andes smörjelse?” Jajamensan, Guds äkta Helige Ande 
över en person, och ändå är de falska.
 Lyssna nu noga och förstå vad Han sa: ”Och de ska göra 
tecken och under, så att det skulle förföra till och med de 
utvalda, om det vore möjligt.” Och de är smorda med den äkta 
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Helige Ande. Jag vet, att det här låter väldigt dåraktigt, men vi 
ska ta oss tid och förklara det med hjälp av Ordet, att det där 
är absolut SÅ SÄGER HERREN, Sanningen. 

Låt oss nu slå upp våra Biblar, bara en minut, i Matteus, 29 

det 5:e kapitlet och börja med den — den 45:e versen, och se 
nu efter, då vi läser de här Skriftställena några ögonblick! 
Och sedan, då vi har kommit hit, ska vi ge Er… Så Ni, om vi 
inte kan läsa dem alla, så tar Ni Er Bibel, och — och Ni kan 
också läsa dem sedan vi har gått härifrån och Ni kommer hem, 
och — och läs då vad Bibeln säger om det! 

För att nu ta oss tid att få en — ett grundläggande faktum, 30 

för jag gör här ett påstående, som är häpnadsväckande. Hur 
kan Den Helige Ande smörja en falsk lärare? Men det är vad 
Jesus sa skulle ske.

 Matteus nu, 5:e kapitlet, 45:e versen, låt oss läsa nu! Låt 
oss ta, börja en — litet före det, den 44:e!

Men jag säger Er: Älska Era fiender, välsigna dem, 
som förbannar Er, gör gott mot dem, som hatar Er,… 
bed för dem, som illvilligt utnyttjar Er och förföljer Er, 

Så att Ni må vara barn till Er Fader, som är 
i Himmelen, för Han låter sin sol gå upp över onda 
och… goda och sänder regn över rättfärdiga och… 
orättfärdiga. (Regnet kommer över de onda lika väl 
som över de goda.) 

För att nu följa upp det här med en annan profetia, som 31 

har med det här att göra, ska vi nu slå upp Hebreeerbrevet, det 
6:e kapitlet, för nästa uppföljande vers om det här, där Paulus 
påminner oss om samma sak, som Jesus sa. Paulus talar nu. 
Medan Ni letar fram det… Och Ni ute på uppkopplingen, 
se till att ha Era Biblar och en bit papper i närheten och slå 
upp det här nu! Hebreeerbrevet 6:e kapitlet, Paulus skriver 
till hebreerna och visar dem skuggbilderna och förebilderna, 
för dem från Judendomen in i Kristendomen och visar dem, 
hur allt det gamla bara var en förebild till de ting, som skulle 
komma. Paulus talar nu, Hebreerbrevet 6.

För att därför lämna grundsatserna i läran om 
Kristus, (K-r-i-s-t-u-s, ental), låt oss gå vidare mot 
fullkomligheten och inte på nytt lägga grunden med 
omvändelse… döda gärningar och tro på Gud.

Med… läran om dop och handpåläggning och om de 
dödas uppståndelse och om en evig dom.

Och detta ska vi göra, om Gud tillåter det. 
För det är omöjligt för dem, som en gång har blivit 

upplysta och har smakat den himmelska gåvan och 
har blivit delaktiga av Den Helige Ande, 
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 Jag vill ha Er uppmärksamhet bara en minut. La Ni märke 
till, att det där var ”gåvan”, och inte ”gåvorna”, delaktiga av 
”de himmelska gåvorna”? Utan ”den himmelska gåvan”, ental. 
”Kristus”, ental. ”Gåvan”, ental.

… himmelska gåvan, och… har blivit delaktiga av 
Den Helige Ande, 

Och har smakat på… Gudsordet… (Smakat på 
vad?)… Gudsordet och den tillkommande världens 
krafter,

Om de skulle avfalla, att förnya sig till omvändelse 
igen, eftersom de på nytt korsfäster Guds Son åt sig 
och utsätter honom för bespottelse.

För, (lyssna) jorden… dricker i sig regnet, som ofta 
kommer över den, för att frambringa örter, passande 
för dem som brukar den, får välsignelser från Gud, 

Men den som bär törnen… tistlar förkastas och är 
förbannelsen nära, dess ände är att bli bränd. 
Jämför nu detta med Matteus 5:24 igen! Lägg märke till 32 

att Jesus sa, att regnet och solen kom över jorden, att Gud 
sänder dem för att bereda mat osv. åt jordens folk. Och regnet 
sänds för födans, örternas skull. Men vickern, ogräset, som är 
på fältet, får del av samma sak. Samma regn, som får vetet att 
växa, är samma regn, som får ogräset att växa. 

Å, vilken läxa jag fick om det där en gång, då jag först 33 

mötte pingstvännerna! Och det var en mäktig läxa för mig. 
Jag såg två män, en… Hade aldrig hört tungotal förr. En 
talade i tungor, den andre uttydde det, och tvärtom. Och 
sa sanningen, sa att: ”Det är många här inne, som borde 
omvända sig ikväll. Det är både män och kvinnor.” Och folk 
reste sig upp och gick till altaret. 
 Jag tänkte: ”Vad härligt!” 

Och så, med Den Helige Andes lilla gåva, talade jag med 34 

de där männen, bara, Ni vet hur, med andebedömning, bara 
ett litet sätt att ta reda på saker och ting. Och en av dem var 
en äkta kristen, och han var en verklig Kristi tjänare, och den 
andre var en hycklare. Och en av dem, han som var hycklare, 
levde tillsammans med en svarthårig kvinna och hade ett 
förhållande med en blondin och fick barn med henne. Ja, det 
fanns där i synen, kunde inte förnekas. Och jag talade med 
honom om det. Han tittade på mig och gick runt huset. 

Nu blev jag naturligtvis förvirrad.35  Jag trodde jag hade 
kommit in ibland änglar, sedan undrade jag om jag inte var bland 
djävlar. Hur kunde det här hänga ihop? Jag kunde inte förstå det. 
Och i åratal höll jag mig borta ifrån det, tills en dag då…
 George Smith, pojken som har sällskap med min dotter, vi 
for igår upp till det gamla kvarnstället, dit jag går för att be.
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 Och efter att ha varit där ett par dagar, påminde Den 
Helige Ande mig om det här Skriftstället. ”För regnet kommer 
ofta över jorden för att pryda den med örter, men törnen och 
tistlar lever av samma regn, och deras ände är att brännas.” 
Lever av samma livgivande resurser från Gud. Då förstod jag 
det där. ”På…” Jesus sa: ”På deras frukt ska de kännas igen.” 

Därför är nu regnet, som droppar ner över jordens 36 

naturliga vegetation, en förebild till det andliga regn, som ger 
Evigt Liv, då det droppar ner över Församlingen, för vi kallar 
det arlaregn och särlaregn. Och det är ett regn, ett utgjutande 
av Guds Ande, över Hans Församling. 

Lägg märke till att det är en mycket underlig sak här!37  
Förstår Ni? Då de där fröna kom ner i jorden, hur de nu än 
kom dit, var de törnen från början. Men vetet, som kom ner i 
jorden där, och örterna, var örter från början. Och varenda ört, 
som reproducerar sig själv, om igen, visar att den fanns i den 
ursprungliga begynnelsen. 

”Och de ska förföra de Utvalda om det vore möjligt”,38  för de 
får samma regn, samma välsignelse, visar upp samma tecken, 
samma under. Förstår Ni? ”De kommer att förföra, eller ska 
förföra, de Utvalda, om det vore möjligt.” Ett törne kan nu 
inte hjälpa, att det är ett törne, och inte heller kan vetet hjälpa, 
att det är vete. De är vad vars och ens Skapare bestämde i 
begynnelsen. Det är de Utvalda. Samma regn! 

Solen går upp en morgon och skiner över jorden som den 39 

har gjort över denna jord och den tid vi lever i. Och solen, 
samma sol, som går upp i öster, är samma sol, som går ner i 
väster. Och den solen sänds för att mogna kornet på jorden, 
som våra kroppar är gjorda av. 

Vi lever av död substans. Det är enda sättet man kan leva.40  
Och om någonting måste dö varenda dag, för att Du ska leva, 
naturligt, är det då inte sant, att om Din… Din kropp måste 
leva av död substans, det naturliga livet, då måste man låta 
Någonting dö, andligen, för att rädda Ditt andliga liv. Och Gud 
blev materiell, kött, och dog för att vi skulle få leva. Det finns 
ingen kyrka, ingenting annat i världen, som kan frälsa Dig, än 
Gud. Det är det enda de lever av. 

Gå nu igenom Skrifterna!41  Jesus är Ordet. ”I begynnelsen 
var Ordet. Och Ordet blev kött och bodde ibland oss. I 
begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud. Och Ordet blev 
kött och Det levde, bodde ibland oss.” ”Och människan ska 
inte leva allenast av bröd”, för det fysiska, ”utan av vart och 
ett ord, som går ut ur Guds mun.” Så, ser Ni, vi lever av Ordet, 
och Det är Gud. 

Nu kommer solen fram och mognar kornet.42  Den kan nu 
inte göra det helt moget på en gång. Medan det fortsätter att 
utvecklas, mognar det hela tiden tills det går i ax fullständigt.
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 Så är det idag med Församlingen. Den började i sin tidiga 
barndom, i den mörka medeltiden, där Den var under jorden. 
Nu har den växt till mogenhet. Och vi kan se det, fullkomligt, 
hur Gud genom naturen alltid…

Man får inte störa naturen.43  Det är det, som är felet idag. 
Vi flyger med bomber där ute i oceanen och förstör den och 
spränger sönder den med atombomber. Man skalar bara av 
mer av jorden hela tiden man släpper dem i den. Man hugger 
ner träden, stormarna kommer att ta en. Dämmer upp floden, 
den kommer att flöda över.

 Man måste hitta Guds sätt att göra saker och ting och hålla 
sig till det. Vi har organiserat folk i kyrkor och samfund, titta vad 
vi har fått! Håll fast vid det sätt, som Gud har gett oss för det! 

Men, ser Ni, ”Han sänder regnet”, tillbaka till vårt ämne, 44 

”över goda och onda.” Jesus säger här nu, i Matteus 24, att det 
skulle vara ett tecken vid ändens tid.

 Om nu det tecknet bara skulle bli känt vid ändens tid, då 
måste det vara efter öppningen av de där Inseglen. Förstår Ni? 
Det är ett ändens tecken. Det skulle vara, att då de här sakerna 
sker, kommer det att vara ändens tid. Och det ska vara ett 
tecken, nu, så de Utvalda inte ska bli förvirrade ifråga om de 
här sakerna. Förstår Ni det? Så det måste uppenbaras, avslöjas. 

Lägg märke till att både vetet och ogräset lever av samma 45 

Smörjelse från Himmelen! Båda två gläder de sig över Den.

 Jag minns detta, då jag går tillbaka till den här händelsen 
där uppe vid Greens kvarn. Jag — jag såg den där synen komma 
fram. Och där var en stor jord, och den hade plöjts upp helt 
och hållet. Och en Såningsman gick ut, först. Jag vill förehålla 
Er detta. Se efter, vad som går ut först, sedan vad som följer 
det! Och då den här vitklädde Mannen kom ut över jorden 
och sådde säd, då kom en man bakom honom, mörkklädd, såg 
mycket hemlighetsfull ut, smög sig bakom Honom och sådde 
ogräs. Och då detta hade skett, då såg jag båda skördarna 
komma upp. Och då de kom upp, var den ena vete och den 
andra var ogräs.

 Och det kom en torka, så det såg ut som de båda hade 
böjt sina huvuden och bara bad om regn. Så kom där ett stort 
moln över jorden och det regnade. Och vetet reste sig upp och 
sa: ”Pris ske Herren! Pris ske Herren!” Och ogräset reste sig 
upp och ropade: ”Pris ske Herren! Pris ske Herren!” Samma 
resultat. Båda två höll på att förgås, båda två höll på att gå 
bort. Och så kommer vetet upp och blir törstigt. Och för att 
det var på samma fält, i samma trädgård, samma ställe, under 
samma tratt, kom det upp vete och där kom upp ogräs genom 
precis samma sak. Lägg märke till att samma smörjelsevatten, 
som frambringar vetet, frambringar också ogräset. 
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Samma Helige Ande, som smörjer Församlingen,46  som ger 
dem lust att rädda själar, som ger dem kraft att göra under, 
Den faller över orättfärdiga precis lika väl som rättfärdiga. 
Precis samme Ande! Man kan nu inte framställa det på något 
annat sätt och förstå Matteus 24:24. Han sa: ”Falska Kristusar 
ska uppstå”, falska smorda. Smorda med det Äkta, men vara 
Dess falska profeter, Dess falska lärare.
 Vad skulle få en människa att vilja vara en falsk lärare 
om någonting, som är Sanning? Vi ska nu komma fram till 
vilddjurets märke om några minuter, så ska Ni få se, att det är 
samfundsväsendet. Förstår Ni? Falska lärare, falska smorda. 
Smorda Kristusar, men falska lärare. Det är enda sättet man 
kan förstå det. 

Precis som här för någon tid sedan, jag har citerat det här. 47 

Jag kanske ska citera det eftersom vi är uppkopplade över 
hela landet. Jag talade en dag med en av mina vänner, där det 
här tas emot i förmiddag, i Arizona. Och han hade en — en 
citrusfarm. Och han hade ett träd där, som var ett apelsinträd, 
som bar grapefrukter och citroner, mandariner, tangelos. 
Och jag minns inte hur många olika frukter det fanns på det 
där enda trädet. Och jag sa till mannen, jag sa: ”Hur kan det 
komma sig? Vad för slags träd är det där?” 
 Han sa: ”Trädet självt är ett apelsinträd.”
 Jag sa: ”Varför har det grapefrukter på sig? Varför har det 
citroner på sig? 
 Han sa: ”De är inympade i det.” 
 Jag sa: ”Jag förstår. Men nu”, sa jag, ”nästa år nu, då det 
där trädet bär en ny fruktskörd”, för de mognar allesammans 
ungefär samtidigt, jag sa: ”Då kommer det att bärä enbart 
apelsiner. Om det är ett navel-apelsinträd, kommer det väl att 
bära navel-apelsiner, eller hur, sir?”
 Han sa: ”Neej, då. Varje inympad gren kommer att 
frambringa sin egen sort.” 
 Jag sa: ”Menar Du, att citrongrenen ger citroner från det 
där apelsinträdet?” 
 Han sa: ”Jajamensan!” 
 ”Kommer grapefruktgrenen att ge grapefrukt från det där 
apelsinträdet?” 
 Han sa: ”Jajamensan. Det är grenens natur, som är 
inympad i det.” 
 Jag sa: ”Pris ske Gud!” 
 Han sa: ”Vad menar Du?” 
 Jag sa: ”En fråga till. Kommer nu det där apelsinträdet 
någonsin att bära apelsiner igen?” 
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 Han sa: ”Då det får en ny egen gren.” Då det får en ny egen 
gren, inte då en ympas in i det. Men de är alla citrusfrukt, och 
de lever av citruslivet, som finns i citrusträdet. 

Jag sa: ”Där ser Du!48  Metodisterna kommer att föda 
metodister, varenda gång. Baptisterna kommer att föda 
baptister, varenda gång. Katolikerna kommer att föda 
katoliker, varenda gång. Men Den Levande Gudens Församling 
kommer att producera Kristus från roten, Ordet, varenda gång, 
om Den någonsin får en ny egen gren.” 

Nu kan man ympa in det där, ser Ni.49  Varenda grapefrukt, 
citron, tangelo, mandarin, vilka citrusfrukter de än är, varenda 
en av dem kan leva i det där trädet men bära falskt vittnesbörd 
om trädet där de lever av trädet. Ser Ni det? De lever och 
livnär sig på det äkta liv, som finns i det där trädet.
 Där är nu Matteus 24:24, de lever av samma Liv, men de 
var inte rätt från början. De bär falskt vittnesbörd om det där 
Trädet! Det är ett apelsinträd, ändå är det ett citrusträd. Och de 
säger: ”Den här församlingen, det här samfundet bär vittnesbörd 
om Kristus.”, och har ett falskt dop, falskt vittnesbörd om Ordet, 
försöker säga att Guds kraft var bara för lärjungarna.
 Jesus själv sa: ”Gå ut i hela världen och predika Evangelium 
för varenda gren, som någonsin… träd som någonsin bär frukt, 
varenda gren som kommer att vara i trädet. Och dessa tecken 
skall följa de äkta grenarna.” Var? Så länge det är ett träd, så 
länge det får egna grenar, till världens ände. ”I mitt Namn ska 
de driva ut onda andar, tala med nya tungor, ta upp ormar, 
dricka dödliga saker, lägga händerna på de sjuka och de ska bli 
friska.” Ser Ni vilken tid vi lever i? Ser Ni, vad Jesus sa? 

Kom ihåg, det här var vid ändens tid, inte fordom under 50 

Wesley och på den tiden. Nu, vid ändens tid, skulle det här ske.
 Se på Skrifterna nu, låt dem vittna! Jesus sa: ”Rannsaka 
Skrifterna, för det är i Dem Ni tänker, eller tror, att Ni har 
Evigt Liv, och det är De, som vittnar om mig.” Med andra 
ord, om det här trädet någonsin får en egen gren… ”Jag är 
Vinträdet, Trädet, Ni är grenarna. Den, som tror på mig, de 
gärningar jag gör, ska han också göra.”, Joh. 14:12. 

”Den, som förblir i mig, den som… Den, som var i min rot 51 

i begynnelsen”, nu.
 Det var därför Jesus var Davids både Rot och Stam. Han 
var till före David, i David och efter David, både Davids Rot 
och Stam, Morgonstjärnan, Sarons Ros, Liljan i dalen, Alfa och 
Omega, Fader, Son och Helig Ande. ”I Honom bor Gudomens 
fullhet lekamligen.” Både Davids Rot och Stam!
 ”Den, som är det utvalda Livet, det förutbestämda Livet, 
som är i mig.”, och Han är Ordet, ”från begynnelsen, då han 
kommer, ska han bära mina frukter.” Johannes 14:12.
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 Men andra kommer att leva av samma sak och kalla sig 
kristna och troende. ”Inte alla, som säger: ’Herre, Herre’, 
kommer att komma in.”
 Och det här ska nu ske och uppenbaras i den yttersta tiden, 
”då Guds hemliga rådslut ska avslutas”, som vi ska komma 
fram till litet senare. 

De här träden, det sanna vinträdet och det falska vinträdet!52  
Ni har hört mig predika om det i åratal, hur de har växt upp 
tillsammans. Visat dem i individer och visat att, från Kain 
och Abel, de två vinträden, som möttes vid ett altare, båda två 
religiösa, båda två smorda, båda två ville leva, och de dyrkade 
samme Gud. Och den ene avvisades och den andre togs emot.
 Och det enda sättet, på vilket den, som togs emot, kunde ha 
gjort någonting annat än sin bror, det är att det uppenbarades 
för honom. För Bibeln säger: ”Genom tron…” Hebreerbrevet, 
11:e kapitlet: ”Genom tron offrade Abel ett bättre offer till 
Gud än Kains, därför vittnade Gud, att han var rättfärdig.”
 Jesus sa, den andliga uppenbarelsen av Vem Han var! ”Vem 
säger människorna att jag, Människosonen är?” 
 Han sa, Petrus sa: ”Du är Kristus, den levande Gudens 
Son.”
 ”Välsignad är Du, Simon — Simon, Jonas son, kött och 
blod har aldrig uppenbarat detta för Dig. Min Fader, som är i 
Himmelen, har uppenbarat det. På denna klippa ska jag bygga 
min Församling”, (vad då?) den sanna uppenbarelsen av Ordet. 
Där är det sanna vinträdet igen. ”Abel, genom tron!”
 Man säger: ”Det var inte en uppenbarelse.” 

Vad är tro?53  Tro är någonting, som blir uppenbarat för en, 
som inte ännu finns, men man tror att det ska komma. Tro är 
en upppenbarelse av Guds vilja. Så genom uppenbarelse! 

Och församlingarna av idag tror inte ens på andlig 54 

uppenbarelse. De tror på något systems dogmatiska 
undervisning. ”Genom uppenbarelse offrade Abel ett bättre 
offer åt Gud än Kains, därför vittnade Gud, att han var 
rättfärdig.” Amen. Jag hoppas Ni förstår det där. Ser Ni var vi 
lever? Ser Ni stunden?
 Jag talade med en — en gentleman för inte så länge sedan, 
en kristen forskare och gentleman. Han sa: ”Herr Branham, vi 
avvisar alla uppenbarelser.” 

Jag sa: ”Då måste Ni avvisa Jesus Kristus, för Han är 55 

uppenbarelsen av Gud, Gud uppenbarad i mänskligt kött.” Om 
man inte ser det, är man förlorad.
 Jesus sa: ”Om Ni inte tror, att jag är Han, kommer Ni 
att dö i Era synder.” Han är uppenbarelsen av Gud, Guds 
Ande uppenbarad i mänsklig form. Om Du inte kan tro det, 
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är Du förlorad. Om Du gör Honom till en tredje person, andre 
person eller någon annan person än Gud, är Du förlorad. ”Om 
Ni inte tror, att jag är Han, kommer Ni att dö i Era synder.” 
En uppenbarelse! 

Inte underligt, att de inte kunde se Honom.56  ”Ingen kan 
komma till mig, om inte min Fader drar honom. Och alla, som 
min Fader har gett mig”, i rötterna, ”kommer att komma till 
mig.” Förstår Ni? Får Ni fatt i det? Å, hur vi borde älska Honom, 
dyrka Honom, prisa Honom, för att få se Andens frukt i de 
yttersta dagarna och Brudeträdet, som mognar vid tidens slut! 

Det sanna vinträdet och det falska vinträdet hade båda två 57 

samma smörjelse. Vattnet föll över dem båda. Inte underligt att 
Han varnade oss: ”Det skulle förföra till och med de Utvalda 
om det vore möjligt.” 

Lägg märke till att de ser likadana ut! De är lika smorda.58  
Men lägg märke till: ”Av deras frukt…” Hur vet man det?
 Hur vet Du, att det inte är en apelsin? För att det bär 
grapefrukt. Grenen är all right, den lever i trädet, men den bär 
grapefrukt. Den är inte lik den första.
 Och om en församling säger att de ”tror att Jesus Kristus är 
densamme, igår, idag och i evighet” och förnekar Hans kraft, 
förnekar Hans gärningar, förnekar Hans Ord, om — om… Den 
församling, som tror på Jesus Kristus, kommer att göra Jesu 
Kristi gärningar, den kommer att ha Jesu Kristi Liv. Och om 
det inte är så, om än Livet rinner in i den, om den inte är 
förutbestämd, från rötterna, kommer den att bära grapefrukt 
varenda gång, eller någonting annorlunda. Men om det är det 
förutbestämda Livet, i rötterna, kommer det att bära Jesus 
Kristus, densamme igår, idag och i evighet, om det är Ordet, 
som kommer upp genom Roten. Och det är Han, som är Roten, 
tidens begynnelse. 

Lägg märke till det, men det är vad de producerar, som 59 

säger Dig skillmaden. ”Av deras frukt”, sa Jesus, ”ska Ni 
känna dem.” ”Man plockar inte druvor från en tistel”, även om 
tisteln sitter mitt i vinstocken. Det skulle kunna vara möjligt, 
men frukten kommer att avslöja det.
 Vad är frukten? Ordet, för frukten för årstiden. Det 
är vad det är, deras undervisning. Undervisning om vad? 
Undervisningen om årstiden, vilken tid det är. Människoläror, 
samfundsläror, men, eller Guds Ord för årstiden?
 Tiden går så fort, vi skulle nu kunna stanna vid det länge. 
Men jag är säker på, att Ni, som är här, och jag är säker på att 
Ni ute i landet kan förstå vad jag försöker säga Er, för vi har 
inte mycket mer tid att dröja vid det. 

Men Ni kanske ser, att Smörjelsen kommer över de 60 

orättfärdiga, de falska lärarna, och får dem att göra exakt det, 
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som Gud sa till dem att inte göra, men de kommer att göra 
det ändå. Varför? De kan inte hjälpa det. Hur skulle en tistel 
kunna vara någonting annat än en tistel? Hur mycket gott regn 
som än strilar på den, måste den vara en tistel. Det var därför 
Jesus sa: ”De ska vara så lika, att det skulle förföra även de 
Utvalda”, som är i rötterna, ”om det vore möjligt”, men det är 
inte möjligt. Ett vete kan inte göra annat än bära vete, det är 
det enda det kan bära. 

Lägg märke till det!61  Kom ihåg, att Gud inte är 
organisationens upphovsman. Djävulen är organisationens 
upphovsman. Jag har bevisat det med Ordet, fram och tillbaka, 
åter och åter, behöver inte gå in på det i förmiddag. Vi vet, att 
Gud aldrig organiserade ihop människor på det viset, att skapa 
en organisation. Först hundratals år efter den siste lärjungens 
död, fick de någonsin den första organisationen. Det har alltid 
misslyckats. Om inte, varför är vi då inte tillsammans i kärlek 
idag, metodister, baptister, presbyterianer, katoliker och 
allesammans? Varför följer inte Guds gärningar oss då, varenda 
församling med samma sak, Ordet? De där sakerna, som skiljer 
människor, bröder åt… Vi är längre från Gud än vi någonsin 
varit, då man talar om församlingarna. 

Det har nu sagts oss, att: ”Allt det gamla skedde som 62 

exempel för oss, till vår undervisning, tillrättavisning, 
förmaning.” Att allt det gamla, som skedde i Gamla 
Testamentet, var förebilder till det som skulle komma i Nya 
Testamentet, i vår tid. 
 Precis som om Du aldrig hade sett Din hand, och Du tittade 
upp och Du såg en skugga på väggen, liksom min hand skulle 
ge av ljuset, om skuggan, som är ett negativ, har fem fingrar 
här och Du närmade Din hand, som är positivet, till — till 
negativet, måste det bli fem fingrar. 
 Liksom Bibeln säger oss, att: ”Gamla Testamentet är en 
skugga, en förebild till det nya, eller de ting som skulle komma, 
inte tingen själva, utan det är en skugga, en förebild till det, 
som ska komma.” 

Låt oss gå tillbaka och se efter om det här någon gång 63 

fanns i någon tidigare tidsålder! Vill Ni? [Församlingen svarar: 
”Amen.” — Red.] Så vi ska få veta, genom att bevisa det här 
fram och tillbaka genom Ordet, inte genom någon människas 
idé, någon teori.
 Jag bryr mig inte om vem det är, någon annan människa, 
jag själv eller någon annan: ”Om han inte talar i enlighet med 
lagen och profeterna, är det inget Ljus i honom.” Förstår Ni? 
Det är vad Bibeln säger. ”Må envar människas ord vara lögn 
och Mina vara sanna”, oavsett vem det är. 

Låt oss nu gå tillbaka och ta reda på om det här någonsin 64 

hände, för att visa oss ett exempel! 
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 Vi skulle nu kunna gå tillbaka till 2:a Mosebok och tala 
om en person, som hette Moses, som var en smord profet, sänd 
av Gud med Guds Ord och Guds vilja för hans generation. 
Eftersom Guds Ord alltid går i tur och ordning, sa Han: ”Han 
gjorde ingenting, förrän Han först hade uppenbarat det för 
Sina profeter.” Sedan gjorde Han det. Mmm. 
 Nu kan inte Han ljuga. Han kan inte ljuga och vara Gud. 
Nej, minsann. Han måste förbli sann. Det finns ingen lögn i 
Honom. Han är…
 Och han kan inte ändra på Det. Om Han gör det, är Han 
inte Gud, Han misstog Sig. Han måste vara obegränsad. Och 
en obegränsad kan inte missta sig. Förstår Ni? Så vad Gud än 
säger, är det rätt för evigt. Förstår Ni? Och Han lovade det. Så, 
se upp, det finns inget ställe i Bibeln, som inte följs upp i tur 
och ordning. 

Nu hade Gud lovat Abraham, att hans säd skulle vara en 65 

främling i en — i ett främmande land i fyrahundra år, sedan 
skulle Han föra honom ut med maktens och kraftens mäktiga 
hand, göra Sina tecken och under bland de människor, som 
de bodde hos. Tiden för löftet närmade sig. Folk hade glömt 
bort det. De hade fariséer och sadducéer osv., samfund. Men 
plötsligt kom Gud ensam och drog därifrån, ut, bort från någon 
av dem. 
 Gud har aldrig, i någon tid eller någon gång, någonsin 
kallat en profet ur ett samfund. Nej, minsann. Han är så 
förvriden, att han inte skulle kunna göra det, han skulle vara 
tvungen att stanna hos det där samfundet. 

Moses, en man sänd av Gud, med Guds Ord,66  som på sin 
resa tog Israel in i det utlovade landet, exakt enligt Guds bud, 
han mötte en annan profet, en annan smord, som hade en äkta 
smörjelse av samme Helige Ande, som var över Moses. Det 
är riktigt. Han var profet. Den Helige Ande var över den här 
mannen. Hans namn var Bileam. Vi är bekanta med honom 
allesammans. Ja, själva sakerna, samma saker — det som 
mannen sa, för omkring tvåtusenåttahundra år sedan, sker 
fortfarande. ”Du är som en enhörning, o Israel. Vem som än 
välsignar Dig blir välsignad. Vem som än förbannar Dig blir 
förbannad. Din styrka och makt, hur rättfärdiga är inte Dina 
tält, o Jakob!” Ser Ni, han kunde inte styra sig. Han kom dit 
och hans hjärtas avsikt var att förbanna folket. 

Å, Ni falska lärare, som har lyssnat till dessa band alla 67 

dessa år och sett Gud exakt bekräfta vad Han sa, och Ni sitter 
i Ert arbetsrum och vet, att det är Sanningen. Och på grund av 
Era samfundsskillnader ifrågasätter Ni dem och säger till Ert 
folk att det inte är så. Ve Er! Er tid är nära. 

Bileam, smord med samma Ande, som var över Moses.68  
Vad var skillnaden? Mose undervisning var fullkomlig. Bibeln 
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säger här i Petrus 2:a brev, att det var ”Balaams lära”, som 
Israel tog emot, som Gud aldrig förlät. Oförlåtlig synd! Inte en 
enda av dem blev frälst, fastän de hade kommit ut under Guds 
välsignelser och sett Guds hand verka genom denne mäktige 
profet, och sett det exakt bevisat som sanning av Gud. Och 
för att en annan profet kom in med en annan, motsatt, lära, 
och ifrågasatte Moses, och försökte bevisa för folket att Moses 
hade fel. Och Datan, Kora och många av dem höll med honom 
och lärde Israels barn att bedriva otukt, att följa efter den här 
organisationen, att: ”Vi är samma sak allihop.” 

 ”Antingen vi är metodister, baptister, presbyterianer eller 
pingstvänner eller något annat, är vi alla samma sak.” 

Vi är inte det samma!69  Ni är ett avskilt folk, heligt för 
Herren, vigt till Guds Ord och Ande för att bära frukt åt Hans 
löfte till den här tiden. Och Ni är inte av dem! Jag vet att det 
där är hemskt starkt, men det är Sanningen ändå. Vigda till en 
tjänst i den här yttersta tiden. ”Kom ut ifrån det.” 

”Bileams lära”, nu, inte Bileams profetia. Den var all 70 

right. Det där var Gud. Hur många tror det? [Församlingen 
säger: ”Amen.” — Red.] Bileams profetia var exakt rätt, för han 
kunde inte tala någonting annat. Guds smörjelse ville inte tala 
någonting annat och Gud stadfäste det genom att bevisa, att 
det var Sanningen. Men det var ”Bileams lära”. 

Jämför nu det där med Matteus 24:24!71  Smorda, men deras 
undervisning är falsk. Treenigheten och allt sånt där, fel, 
antikrist! 

 Jag hoppas Era känslor inte blir sårade. Och slå inte av 
det där, de där telefonerna! Och res er inte upp och gå ut! Sitt 
bara stilla och låt oss se efter, om inte Den Helige Ande ska 
uppenbara det för oss och bevisa det för oss! Du säger: ”Men 
det där…” Vad Du än tror, sitt bara stilla och lyssna! Och be 
Gud att öppna Ditt hjärta, så ska Du få reda på om Du är en 
taggig buske eller en tistel eller var Du står. Förstår Ni? 

Till och med Judas, ”förutbestämd till fördömelse var 72 

han”, satt nu där inför Jesus. Och Jesus sa till honom: ”Det 
är Du. Vad Du än ska göra, och vad Du än måste göra, gå 
och gör det fort!” Han visste vad han gjorde, men för de där 
trettio silverpenningarna och populariteten sålde han Herren 
Jesus Kristus. En av Hans lärjungar, församlingens kassör, 
Jesus kallade honom Sin ”vän”. Förstår Ni? Bibeln säger: ”Han 
föddes till fördärvets son.”, precis liksom Jesus föddes till Guds 
Son. ”Förföra till och med de Utvalda, om det vore möjligt.” 

Lägg noga märke till det, då vi studerar vidare!73  Vi ska ta 
ett annat exempel, i Konungaboken. Där fanns en — en profet, 
och hans namn var Mika. Han var Imlas son, och han var 
profet. Det var han. 
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 Och där fanns en annan profet, ledare för en profet-
organisation, smorda människor. Bibeln säger, att de var 
”profeter”, precis som Han sa, att Bileam var profet, smorda.

 Och det var en av dem, vid namn Mika, som var smord med 
Gud och sänd av Gud med Guds Ord. 

 Där fanns en, Sidkia, som trodde, att han var sänd av 
Gud. Han var smord av Gud, men hans lära var tvärt emot 
Guds Ord. ”Uppstå, falska Kristusar, göra stora tecken, skulle 
förföra de Utvalda om möjligt vore.” 

Lägg märke till att de båda, bägge två var smorda.74  Hur 
skulle man nu kunna säga vem, som hade rätt och fel? Titta 
på vad Ordet lovade för Ahab! Profeten, som var före honom, 
som var Elia, en av den tidens mäktigaste profeter, som var en 
stadfäst profet. Denne stadfäste profet sa, att: ”För att Ahab 
hade gjort detta onda, tagit Nabots liv, skulle hundarna slicka 
hans blod. Och att hundarna skulle äta upp Jesabel och hennes 
kropp skulle bli gödsel på åkrarna.” Hur ska man nu kunna 
välsigna det Gud har förbannat? Eller hur kan man förbanna, 
som Bileam sa, det Gud har välsignat? Förstår Ni?

 Men de här profeterna var ärliga. Det fanns inget tvivel om 
att de var bra män, hederliga män. För att vara profet i Israel, 
måste man vara hederlig, eller för att ens vara israelit. Annars 
blev man stenad. De var hederliga män. De var smarta män. 
De var utbildade män. De var utvalda av Ahab, av nationen. 
(Ser Du det, syster Wright?) Nationens utvalda, väl utrustade 
för… 

Och då nu Mika såg sin syn, visste han i sitt hjärta, vad 75 

Ordet hade sagt, men han ville se vad Anden, som var i honom, 
skulle säga. 

 Så de sa till honom: ”Säg nu det samma, som de här 
andra profeterna säger! Och då Du gör det, å, då ska Du bli, 
vi ska utan tvivel ta in Dig i gemenskapen igen. Förstår Ni? 
Vi ska göra Dig till en av oss. Vi ska ta tillbaka Dig in i vårt 
samfund. Du är… Vi vet, att Du är profet, men Du uttalar 
alltid förbannelser. Du förbannar alltid Ahab. Sidkia, ledaren, 
påven, eller…”, vad han nu var. ”Nu har han välsignat Ahab 
och sagt: ’Gå och gör det!’. Säg nu samma sak, Imla! Å Du är 
bara en fattig man. Du har ju nästan ingen församling alls. Och 
de här männen har miljoner. Hela nationen är för dem. Säg nu 
det samma, som de gör, titta vad Du kommer att göra, Du — 
Du kommer att äta landets rikedomar.” Han talar till fel man 
där! 

Tänk om det hade sagts: ”Kan Du finna något fel på 76 

Sidkia, Mika?” ”Nej.” ”Har Du någonsin funnit honom i synd?” 
”Nej.”  ”Har Du någonsin hört honom förbanna någon?” ”Nej.” 
”Har Du någonsin funnit honom drucken?” ”Nej.” ”Kan Du 
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ifrågasätta hans utbildning?” ”Nej.” ”Tror Du hans doktors-
grad är falsk?” ”Nej.” ”Tror du det är rätt ställt med hans 
filosofie doktorsgrad?” 
 ”Säkert. Av Sanhedrinrådet, jag antar att rådet var enigt, 
jag antar att den är riktig.” 
 ”Jamen, varför förenar Du Dig inte med honom då? 
 Därför, att han är borta ifrån Ordet!” 

Jaha, vi ska ha en uppgörelse om det då, liksom profeten Elia 77 

hade tidigare. Och om man är ett Guds barn, blir man kvar hos den 
här Bibelns profet. Det är Ordet. Lägg märke till tiden, årstiden! 

Nå, tänk om Sidkia sa: ”Å, jag vet att profeten sa det där, 78 

men det är för en framtida generation. Det är för en långt 
senare tid.”! 
 Han sa: ”Vänta, tills jag får se en syn ifrån Gud, så ska jag 
berätta för Dig!” 
 Han sa: ”Säger Du samma sak då?” 
 Han sa: ”Jag kommer att säga bara vad Gud säger, 
ingenting annat, ingenting mer. Jag kan inte lägga till ett enda 
ord till Det eller ta bort ett enda ord ifrån Det.” 
 Så den natten, i bönen, kom Gud till honom i en syn. Han 
gick ut nästa morgon, han sa… 
 Det finns två profeter! 

Den störste mannen i nationen, i militärt och nationellt 79 

avseende, var Sidkia. Han var huvudprofeten, utsedd av 
kungen. Han var alla de andra profeternas ledare, enligt 
organisationen. Han var av sin organisation utsedd till ledare 
för dem alla, troligen den mest läste, bäst utbildade, mer 
kvalificerad för uppgiften. Och han var smord med Den Helige 
Ande, för han kallas ”profet”. Visst, inte bara en vanlig profet, 
han var en hebreisk profet.  Ge akt på honom nu! 

Sidkia sa: ”Herren talade till mig: ’Gör åt Mig de här två 80 

hornen av järn’, en symbol!” En profet ger vanligen symboler. 
”Han sa: ’Gör de här hornen av järn!’ Den Helige Ande, 
Smörjelsen som välsignade mig, sa till mig: ’Ta de här!’.” Ta det 
inte så bokstavligt, men för att få in en poäng. ”Den Helige Ande, 
som talar i tungor genom mig, Den, som har stadfäst mig, Han 
sa: ’Ta de här hornen och säg till kungen, med hjälp av detta, att 
han ska köra ut Syrien ur landet. Och jag ska ge honom tillbaka 
det land, som rätteligen tillhör Israel, församlingen.’” 
 Broder, det där är ganska fundamentalt, precis som Bileam 
var här uppe. Bileam talade lika fundamentalt som Moses 
gjorde. Moses… Guds korrekta tal är sju. Och Bileam sa: 
”Bygg sju altaren åt mig, sju rena offer, oxar, och sju vädurar!” 
Det där talar om Guds Sons tillkommelse. Fundamentalt sett 
hade han lika rätt som vem som helst av dem. 
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Och här har Sidkia precis lika fundamentalt rätt: ”För det 81 

här landet tillhör oss.  Å, de där syrierna och filisteerna osv. 
där borta, vår fiende, fyller sina barns magar med den mat 
våra barn får klara sig utan! Då Gud gav oss det här landet!” 
 Broder, det där är ett bra argument. Jag gissar att han 
kunde ropa ut det där inför Israel och de kunde ropa så högt de 
kunde. Jag talar om idag nu. Jag hoppas Ni kan följa mig. Allt 
ropandet, skrikandet! 

Kommer Ni ihåg David, förra söndagen?82  Förstår Ni? Ni där 
ute i radiolandet, eller det här telefon uppkopp lingslandet, om 
Ni inte har fått förra söndagens Budskap, så försäkra Er om att 
få det! Att försöka göra Gud en tjänst utan att vara ordinerad 
till att göra det, hur ärlig, god man än är, det tas absolut inte 
emot av Gud. Förstår Ni?
 Här var nu Sidkia, som trodde han hade rätt. 

Mika sa: ”Låt mig fråga Gud!”83  Så han kom ner nästa morgon 
med SÅ SÄGER HERREN. Han jämförde sin syn med Ordet. 

Om han nu hade sagt till Sidkia: ”Vet Du, vad Bibelns 84 

profet här har sagt skulle ske med den här mannen?” 
”Men inte den här gången, för den här mannen är 85 

en hederlig man. Han försöker.” Missa inte att få tag i det 
här! ”Han försöker ge församlingen tillbaka det, som tillhör 
församlingen. Han försöker ge den tillbaka dess egendom.”, 
inte de andliga tingen. Om det vore så, skulle han ha skakat 
den där nationen liksom Elia gjorde. Utan han försökte ge dem 
det materiella: ”Vi äger egendom. Vi är en mäktig organisation. 
Vi tillhör den. Vi alla, alla Ni människor, Ni protestanter borde 
förena Er med oss, allesammans. Mmm.” 
 Vi kommer fram till det där snart. ”Det är syskon 
alltsammans, i alla fall.” Det är inte det! Har aldrig varit och 
kommer aldrig att bli, med den verkligt äkta Guds Församling. 
Kan inte vara det! 

Lägg märke till, att han såg synen!86  Och så sa han: ”Gud 
talade till mig.” Se nu, mannen var ärlig. Han sa: ”Han sa: ’Gör 
dessa horn och gå upp dit inför kungen och stöt västerut!’”, eller 
åt vilket håll landet nu låg från den plats de stod. ”’Stöt, och det 
ska bli SÅ SÄGER HERREN, att han ska vinna seger, en seger 
för församlingen, och komma tillbaka.’ Kommer att driva ut 
dem!” Det där är ganska nära, eller hur? Vad var det för fel? 
 Här kom Mika ner. Man sa: ”Ge nu Din profetia!” 

”Dra upp! Men jag såg Israel skingrade, liksom får som 87 

inte har någon herde.” Huitt! Exakt tvärtom. 
Ni är församlingen, nu. Vem har nu rätt?88  Profeter, båda 

två. Enda sättet man kan få reda på skillnaden mellan dem är 
att jämföra det med Ordet. 
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 Han sa: ”Hur fick Du det här?” 
 Han sa: ”Jag såg Gud sitta på en Tron.” Han sa: ”Jag såg 
hela rådet runt Honom.” 

Kom nu ihåg, att Sidkia nyss hade sagt, att han såg Gud, 89 

också, och samme Ande. ”Jag såg Gud. Han bjöd mig att göra 
de här hornen av — av järn. Gå ut här och kör ut nationerna 
härifrån, för det här tillhör oss. De andra har ingen rätt till 
det.” Det skulle de ha, om de hade blivit kvar hos Gud. De 
skulle ha haft det där, men de kom bort från Gud. 
 Det är så det är med organisationen, församlingen. Den har 
rätt till de här sakerna men Ni har blivit lurade på dem, för att 
Ni kom bort från Guds Ord och Guds Ande, smörjelse, till att 
stadfästa Ordet för tiden. Missa inte att få tag i det här Budskapet! 

Lägg märke till vad, som skedde nu!90  Han sa: ”Jag såg 
Gud”, Mika sa det, ”sitta på Tronen i Himmelen. Hans råd 
var församlat runt Honom. Han sa: ’Vem kan vi få att gå ner 
och bedra Ahab, så att Elias ord blir sanna, min profet, som 
var stadfäst? Jag sa, att han skulle komma. Och Elia hade mitt 
Ord. Och himlar och jord ska förgås, men mitt Ord ska inte slå 
fel. Jag bryr mig inte om, hur moderna de blir, eller hur goda 
de blir, eller hur utbildade de blir, eller hur stora de är, mitt 
Ord ska aldrig slå fel.’ 
 Och en lögnande kom upp ur helvetet, föll ner på sina 
knän och sa: ’Om Du bara tillåter mig, ska jag ge dem min 
smörjelse, få dem att göra vilket slags tecken eller under 
som helst, bara jag får dem bort ifrån Ordet. Han kommer 
inte ens att veta, att det där är Ditt Ord. Han kommer att 
strunta i Det, för popularitets skull.’” Broder, tiderna har inte 
förändrats. Broder Neville, det där är sant. Kom ihåg, det 
där är sant! ”’Jag ska komma över honom, få honom att göra 
samma saker som resten av dem gör. Jag ska få honom att 
profetera och säga en lögn.’” Hur kunde det vara en lögn? För 
att det var tvärt emot Ordet. 

Ta vilken som helst av de här falska dopen, falska 91 så-och-
så-och-så, jag bryr mig inte om hur bra det låter, hur mycket 
de försöker efterlikna, det är en lögn om det är emot Guds Ord 
för den här tiden. Exakt. 
 Man säger: ”Nja, vårt, ja, vi gjorde det här, och vi gör detta, 
och vår församling är så här och det där.” 
 Jag bryr mig inte om vad det är. Om det är tvärt emot det 
skrivna Ordet för den här tiden, är det en lögn. Gud kommer 
inte att ha någonting med det att göra, hur ärligt, hur utbildat, 
hur smart, hur sant det än låter, hur förnuftigt det låter, om 
det är emot Ordet för den här tiden. Vi ska gå litet djupare in i 
det där om några minuter, om tiden tillåter oss. Om vi inte gör 
det, ska vi ta upp det igen ikväll. 
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Lägg märke till, att han var en ärlig, god man, utan tvivel.92  
Och han sa… Så på sätt och vis sa Mika till honom, inte 
rakt i ansiktet, men med andra ord: ”Du är smord med en 
lögnande.” Skulle inte det vara någonting att säga till en 
biskop? Men han gjorde det. 

Och så gick den här biskopen fram och sa: ”Du får aldrig 93 

någon gemenskap mer.”, och slog honom i ansiktet. Han sa: 
”Du vet, att jag är en stadfäst man. Min kyrka gjorde mig 
till sin ledare, detta. Guds folkförsamlings val gjorde mig till 
detta. Min organisation gjorde mig till detta. Och Gud gav oss 
det här landet, och Han menar, att det ska tillhöra oss. Och jag 
har SÅ SÄGER HERREN.” Slog till honom och sa: ”Vart tog 
Guds Ande vägen, då Den lämnade mig?” 

Mika sa: ”Det ska Du få se endera dagen.”, då 94 

Kalifornien är under havet där ute, och alla de här sakerna. 
Förstår Ni? ”Du ska få se, vart Den tog vägen, då Du sitter i 
de inre fängelserna.” 

Vad ska Du säga nu, Ahab?95  ”Jag tror på min profet.”, sa 
han. Tänk om han bara hade sökt igenom Ordet! Ser Ni, han 
ville inte se sig själv förbannad. Hör på mig! Han ville inte se 
sig själv förbannad. Det vill ingen. 
 Och min organisa-… oganisationelle broder, det är det, 
som är felet med Dig. Du vill tro att Du har rätt, fastän Du vet 
i ditt hjärta, att då Du döper och använder namnet ”Fadern, 
Sonen, Den Helige Ande”, så ljuger Du. Du vet, att då Du 
föru… säger de där sakerna, som Du gör, och tar första bevis, 
och allt möjligt sånt, har Du fel. Hur kan det första beviset 
vara tungotal, och sedan tala tvärt emot ett Guds löfte i den 
här tiden? Hur kan det vara det? Du vill inte ha förbannelsen, 
eller hur? Men här är det skrivet, så ska det bli. Det där är 
vilddjurets märke, så likt, att det skulle förföra de Utvalda, om 
det vore möjligt. 

Vartenda tecken, vartenda under, smorda män, profetia, 96 

allt möjligt som går ut, alla slags tecken, alla slags under, hur 
ska man kunna skilja dem åt? Ge akt på Ordet till den här 
tiden! Det är så man tar… 

Ge akt på Moses, hur han kunde ha sagt till Bileam!97  Ge akt 
på Mika här, hur visste vi att han hade rätt? Ordet, före honom, 
hade profeterat det där för Ahab. 
 Och Ordet, före oss, profeterade de här organisationerna 
för den här tiden, och den här förbannelsen över dem. Och det, 
som skulle ske genom Hans sant smorda Församling, som ska 
ha Ordet, en Ord-Brud. Här är vi. Här är det, idag, precis som 
det var då. 

Bibeln säger: ”Efter två eller tre vittnens utsago må varje 98 

sak avgöras.” Jag talade om Bileam, jag talade om Bileam och 
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om Moses. Och nu har jag talat om Mika och Sidkia. Nu ska 
jag ge Er ett till. Det finns hundratals av dem, men ett till, så 
att det blir tre vittnen. Jag har en hel rad av dem nedskrivna 
här, men för att spara på tiden. 

Jeremia, som var stadfäst, utstött men en stadfäst Guds 99 

profet. De hatade mannen. De kastade omo-… övermogen 
frukt på honom och allt möjligt annat. Och han la förbannelsen 
på dem. Och det han gjorde och låg där ute på sidan, osv., och 
gav tecken på att Israel hade fel. 
 Varenda profet, sann profet, som någonsin uppstått i 
världen, förbannade församlingens samfundsorganisationer. 
Hur skulle det kunna förändras, av den oföränderlige Guden? 

Den Helige Ande är den här tidens Profet, Han stadfäster 100 

Sitt Ord, bevisar Det. Den Helige Ande var Profeten på Mose 
tid. Den Helige Ande var Profeten på Mikas tid. Den Helige 
Ande, som skrev Ordet, kommer och bekräftar Ordet.

Vad var det nu, som hände på Mikas tid?101  Ahab blev dödad 
och hundarna slickade hans blod enligt Guds Ord. 
 Alla Ni falska lärare, så säger Gud, en dag ska Ni skörda 
vad Ni sår nu, Ni blinda ledare för de blinda! Jag är inte arg. 
Jag säger Er bara en Sanning. Och jag skulle inte ha sagt det 
här, om inte Den Helige Ande här uppe i det där rummet hade 
sagt: ”Säg det på det där sättet!” Har jag någonsin sagt Er 
någonting fel, som inte Gud har bevisat vara rätt? Vakna upp, 
mina bröder, innan det är för sent! 

Men låt mig säga detta! Hur skulle ett törne kunna 102 

vakna upp och vara en tistel, då den var förutbestämd till 
det? Hur skulle de Utvalda kunna undgå att se det? För man 
är förutbestämd att se det. ”Alla, som Fadern har gett mig, 
ska komma.”, sa Jesus, ”men ingen av dem kan komma om 
inte Han har gett dem åt mig innan världen grundlades, då 
deras namn skrevs i Lammets Livsbok.”, inte i en församlings-
matrikel utan i Boken, Lammets Livsbok. 

Lägg märke till att Jeremia uppstod, stadfäst inför folket, 103 

ändå hatade de honom. 
Och så gick de ut och gjorde ett ok, han gjorde det, och 104 

satte det på sin hals och gick inför folket. De sa: ”Å, vi är Guds 
mäktiga folk. Vi är ju Israel. Vi är så ärliga i vår synagoga! Vi 
går på möte varenda söndag, vi, vi offrar offer och vi betalar in 
våra pengar. Hur ska Nebukadnessar någonsin kunna behålla 
Guds heliga ting?” Hmpf! Era synder hade åstadkommit det. 
 Gud sa: ”Om Ni håller mina bud, ska jag inte göra det 
här. Men om Ni inte gör det, kommer det till Er.” Det är exakt 
riktigt. Fortfarande samma sak. Håll Hans bud, Hans Ord för 
tiden, vad Han lovade. 

Lägg nu märke till det! Jeremia nu, genom Guds vilja en 105 

stadfäst profet, fastän hatad… Varenda en av dem var hatad 
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på sin tid. De gjorde så underliga saker, tvärt emot den tidens 
samfund, att alla hatade honom, konungar och allting annat. 
Så han satte en — ett ok på sin hals och sa: ”SÅ SÄGER 
HERREN. Ni ska vara där nere i sjuttio år.”, för han hade 
förståelse från Guds Ord. ”Sjuttio år!” 

Hananja, Hananja, jag antar att Ni uttalar det så, H-a-n-a-106 

n-j-a. Hananja, en profet bland folket, kom då fram, tog oket 
från Jeremias hals och bröt sönder det. Och sa, han var en pamp 
bland folket, ser Ni, då han talade tvärt emot Guds Ord. Och 
han sa: ”Inom två år är de tillbaka. SÅ SÄGER HERREN.” 
 Två smorda profeter. Vad var det för skillad på dem? Den 
ene hade talat Ordet, och det gjorde inte den andre. Jeremia 
sa: ”Amen.” 

Inför alla de äldste och församlingen, hela Israel,107  ser Ni, 
han ville visa, att han kunde vara precis lika stor som Jeremia. 
”Du vet, de tycker inte om Dig i alla fall. Så jag är också 
profet. Jag är mera profet än Du är, för Du profeterar en 
lögn. Ska Du säga mig, att Guds folk kommer att vara under 
någonting sånt där?” 
 Det är vad de säger idag, men Ni kommer att vara där i alla 
fall, som församling. Ni är förbannade med en förbannelse. Alla 
Ni församlingar, samfund, som håller Er till Era mänskliga 
traditioner i stället för Gods Ord, Ni är förbannade av Gud. 

Lägg nu märke till, att här kommer han.108  Hananja, drog 
oket från hans hals, en Guds symbol, bröt sönder det och sa: 
”SÅ SÄGER HERREN. Om två år är de tillbaka.” Bara för att 
briljera: ”Jag är Den-och-den.” För att han var med i, han var 
en organisationsprofet. 

Jeremia var en ödemarkens man, som bodde för sig själv.109  
Han profeterade ont mot dem hela tiden, därför att de var onda. 
 Och den här mannen sa till dem: ”Å, Ni är all right så länge 
Ni är medlemmar. Så länge Ni är Israel, det är allt, som är 
nödvändigt. Ser Ni, Ni, vi… Gud kommer inte att göra det 
där. Jag vet, att det är litet grand, som har hänt här, men bli 
inte oroade, var inte rädda.” 
 Å, broder, de lever än idag. ”Oroa Er inte, allting är all 
right. Vi har allting under kontroll. Vi är Församlingen.” Tro 
inte det! Ja. 

Så han sa: ”Allting är som det ska. De är tillbaka inom två 110 

år. Det är en liten sak, som har hänt. Det är ingenting ovanligt. 
Vi har det där. Bara Nebukadnessar, som kom upp hit, men vår 
Gud kommer att ta hand om allt det här.” 
 Men Ordet sa, att de skulle vara där sjuttio år, tills den där 
generationen hade försvunnit och en ny generation. Fyrtio år 
är en generation. ”Det är nästan två generationer, Ni kommer 
att vara där borta.” Och Jeremia sa det enligt Guds Ord. 
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Hananja bröt sönder det där!111  Jeremia sa: ”All right. Amen. 
Men, Hananja, låt oss komma ihåg detta, vi är profeter båda 
två. Vi är predikanter.” 
 Och jag säger det här till Dig, min broder. Låt oss komma 
ihåg, att det har funnits profeter före oss, och de profeterade 
emot kungariken, och de profeterade emot vissa saker. Men 
kom ihåg, då profeten sa någonting, måste han profetera 
i enlighet med Ordet. Liksom Mika, och Moses, och alla de 
andra. Det måste vara enligt Ordet. Om det inte är det, så kom 
ihåg, vad som hände!

Så Hananja, hans rättfärdiga harm upptändes.112  ”Jag är 
Hananja”, (otvivelaktigt), ”Herrens profet, och jag säger: ’Två 
år.’” Med andra ord: ”Jag bryr mig inte om vad Ordet säger.” 
Hans smörjelse:  ”Jag säger: ’Om två år är de tillbaka.’” 

Jeremia gick ut ifrån honom, gick ut och sa: ”Herre, jag 113 

bryr mig inte om vad han sa, jag tror och vet fortfarande, att 
Ordet säger så. Jag kommer att vara Dig trogen. Jag ska inte 
låta mig luras av honom.” 

Gud sa: ”Gå och säg till Hananja: ”Jag ska göra det av 114 

järn, nästa ok.’” Och för att han gjorde det där, Hananja, togs 
han bort ifrån jordens yta, samma år. 
 Där är våra exempel, båda profeter. Så många fler kunde 
nämnas och talas om nu.

Men se upp! Jesus sa, att i ändens tid skulle de två 115 

andarna åter vara riktigt nära varandra igen. Är det riktigt? 
[Församlingen säger: ”Amen.” — Red.] Lägg märke till det, nu! 
Det kommer att vara närmare än det där var. Det här är ändens 
tid. Å, barn! Gud, var barmhärtig mot oss! Så att: ”Det skulle 
till och med bli så verkligt, att det skulle bedra till och med de 
Utvalda, om möjligt.” Hur ska Du nu, hur avgjorde vi det på 
den tiden? Hur ska Du avgöra det idag? På samma sätt, stanna 
hos Ordet: ”Jesus Kristus, densamme igår, idag och i evighet.”
 Ta nu vara på hela detta Budskap! Och då Du lyssnar till 
bandet, även om jag är borta en dag, då Herren är färdig med 
mig här på jorden, ska Du gå tillbaka till det här. Lyssna till 
min röst, vad jag säger Dig! Om Han hämtar mig före Sin 
Tillkommelse, kom bara ihåg att jag har talat till Dig i Herrens 
Namn, enligt Herrens Ord. Ja.

Märk: ”Vara så lika, att det skulle förföra de Utvalda, om 116 

det vore möjligt”, skulle göra samma tecken, samma under, 
genom samme Ande. Är det riktigt? [Församlingen säger: 
”Amen.” — Red.] Precis som profeterna var, som vi just talade 
om, profeter. Nu är det också skrivet… 

Låt oss slå upp det, den här gången, om Ni vill, Andra 117 

Timoteusbrevet 3. Låt oss inte utelämna det här! Och jag 
vill inte… 
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Jag ser på klockan där uppe, och jag — jag vill hoppa över 118 

en hel del av det, och jag tror inte vi borde göra det nu. Förstår 
Ni? Lägg märke till det! Bara… Om jag står här, svettig som 
jag är, ser Ni, men jag är lycklig. Och jag vet att det här är 
sant. Andra Timoteusbrevet 3:8. 

Paulus, mannen som sa: ”Om en ängel kommer från 119 

Himmelen och talar något annat ord till Er än vad jag har sagt, 
han vare förbannad.”, en Ängel, nu, som kommer ner. Det där 
är Andra Tessalonikerbrevet… Å, jag ber om ursäkt.

Lägg märke till i Andra Timoteusbrevet 3:8!120  Ge akt på 
Paulus, som talar nu! Låt oss börja med… Låt oss börja med 
första versen och lyssna nu riktigt noga! Ni, som har Er Bibel, 
läs med mig! Ni, som inte har Er Bibel, lyssna noga! 

Vet också detta, att i de yttersta dagarna… 
 Stryk under det där: ”yttersta dagarna”! Det är då, det 
kommer att ske. 

… svåra tider ska komma. (Vi är i det.) 
För människorna ska vara själviska, giriga, 

skrytsamma, stolta, hädare, olydiga mot föräldrar, 
otacksamma, oheliga, 
Titta på den här hopen, som vi har idag, ruttna!121  Till och 

med män ute på gatan, unga män, drar ner håret på pannan, 
med lockar liksom en kvinna. Perversion! Sodomiter! 

Läste Ni i Reader’s Digest i år, den här månaden?122  Det 
står: ”Det amerikanska folket vid mellan tjugo och tjugofem 
års ålder,” tror jag det var, ”har redan en kondition, som en 
medelålders.” Det är slut med dem! De är ruttna! Vetenskapen 
säger så, att en man, och en kvinna, är i medelåldern redan i de 
tidiga tjugoåren. Deras kropp är så rutten och överlåten åt smuts. 

Å, Amerika, hur ofta har inte Gud velat överskygga Er, 123 

men nu har Er stund kommit! Du leder världen i smuts. 
… hädare, olydiga mot föräldrar, otack-samma, 

oheliga, utan naturliga ömhets-känslor,…
 Ingen sann kärlek ens till varandra, mannen till kvinnan, 
kvinnan till mannen. ”Inte ens naturlig ömhet.” Sexuell smuts! 

… trolösa, falska anklagare, otåliga, våldsamma 
och fientliga mot dem, som är goda, 

 Med andra ord säga: ”Ni, Era frimicklar!” Någon frågade 
här om dagen om att komma upp hit till kyrkan. Man sa: ”Gå 
inte dit upp! Allt det är, är en massa oväsen och hålligång.” 
 Ser Ni, ”fientliga mot dem”. 

Förrädare, besinningslösa, högmodiga, de ska älska 
nöjen mer än Gud.

 Du säger: ”Broder Branham, det där är kommunisterna.” 
Vad säger nästa vers? 
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De ska ha ett sken av gudsfruktan, men (vad?) förneka 
dess kraft. (Ordet, Jesus Kristus, densamme igår, idag 
och i evighet, uppenbarad, löftet för tiden)… 

 Precis exakt som Hananja, precis exakt som Sidkia, precis 
exakt som Bileam, vidare bakåt, andra falska profeter. 

De ska ha ett sken av gudsfruktan, smorda… 
Förstår Ni? 

Ha ett sken, smorda, ordinerade predikanter…
Ha ett sken av gudsfruktan men förneka, att Han är 

densamme igår, idag… Förneka Hans Ord! 
 Hur förnekade de Jesus på den tiden? Vem förnekade de, då 
de förnekade Jesus? Ordet. De var religiösa. De undervisade ur 
Bibeln men förnekade Ordet för den tiden.
 Vad är de idag? Samma sak, smorda, predikar pingst-
Evangeliet men förnekar nutidens löfte om att Ordet ska bli 
stadfäst, ”Jesus Kristus den samme igår, idag och i evighet.” 
Ser Ni det? [Församlingen säger: ”Amen.” — Red.]

För det är den här sorten, det är de, som nästlar 
sig in i husen och fångar… dumma kvinnor, som är 
tyngda av synder, vilseledda av olika lustar,

 ”Våra symöten och vår det-och-det”. Någon kom här och 
försökte misstolka Ordet och sa så här: ”Det är all right för 
Dig, syster, att ha kort hår. Bry Dig inte om den där idioten! 
Förstår Du? Eller om Du — Du klär Dig i det här, det är inte 
det, ’det är det som går ut ur en människas hjärta, som orenar 
henne.’” Förstår Ni? Och inser Du, att Du är smord med en 
ond, lysten, oren ande? Om Du än sjunger i kören, med kort 
hår, men du har en ond ande. Det där är emot Ordet. Det är 
riktigt. Det är vad Bibeln säger. Och Du säger: ”Nå, jag bär 
shorts. Det fördömer mig inte.” 
 ”Vem som helst, om en kvinna tar på sig ett plagg, som 
är avsett för en man, är det en styggelse i Guds ögon.” Den 
oföränderlige Guden sa så. 

Å, så många saker, hur skulle vi bara kunna gå igenom det, 124 

vår tid skulle ta slut. Men Ni vet tillräckligt för att veta vad, 
som är rätt och fel. Och hur ska jag kunna få dem att göra det? 
Hur ska jag kunna göra det? Man säger: ”Vad gastar Du om, 
då?” Jag är ett vittne emot Er. En dag, på Domens dag, har Ni 
inte ett enda hörn att krypa in i. 

Hur skulle Mika ha kunnat stoppa det där?125  Hur kunde 
Moses, då han ropade och försökte stoppa det, och Josua och 
dom sprang in bland människorna, och Levi drog sitt svärd och 
dräpte dem till och med? De bara fortsatte på samma sätt. 
 Det är förutsagt, att de ska göra det. Och de kommer att 
göra det, för det är SÅ SÄGER HERREN de kommer att göra 
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det. Tror Ni, att de där inställningarna någonsin kommer att 
brytas, att deras samfund kommer tillbaka till Ordet? Det 
är SÅ SÄGER HERREN, det kommer de inte! Går de in i 
antikrist? Exakt. Det är SÅ SÄGER HERREN, det kommer de 
att göra! ”Så vad talar Du om?” Jag måste vara ett vittne, och 
det måste Ni, alla troende. Se upp! 

… dumma kvinnor tyngda av… olika lustar,
”Nåja, alla de andra kvinnorna gör det.”126  Falska profeter! 

Lyssna nu! Det är falska profeter, jag talar om. Vad kommer 
de nu att göra i den yttersta tiden? 

… leda dumma kvinnor… vilseledda av olika 
lustar, 

 ”Nåja, jag vet, att alla de andra kvinnorna…” All right, 
fortsätt! 

Vad sa jag just före den här stora händelsen här i 127 

Kalifornien? ”Ni människor här i Los Angeles, vartenda år då 
jag kommer tillbaka är det flera kvinnor med polkahår och 
förkvinnligade män än det var från början, flera predikanter, 
som går in i organisationer. Ni är inte utan ursäkt! Om de 
kraftgärningarna hade gjorts i Sodom och Gomorra, som har 
gjorts i Er, skulle de stå än idag. Å, Kapernaum, Du, som kallar 
Dig vid änglars namn, Los Angeles!” Ser Ni, vad som sker? 
Hon går raka vägen ner till havets botten. När? Jag vet inte när 
det går, men det går. Ni unga, om jag inte får se det i min tid, 
så se upp, Ni! Det är slut med henne! 

Som alltid håller på att lära sig, … aldrig kan 
komma till kunskap om sanningen. 

 Här är nu det chockerande, här är den chockerande delen. 
Lyssna till det här! 

Liksom nu Jannes och Jambres stod emot Moses, 
så står dessa också emot sanningen, människor med 
korrumperade sinnen, förtappade ifråga om den tro, 
som en gång överlämnades till de heliga, naturligtvis. 

 ”Ifråga om tron.” ”Och Han ska vända fädernas, barnens 
tro, rättare sagt, tillbaka till fädernas.” 

”Förtappade ifråga om tron.” Å!128  Vet Ni, vad förtappade 
betyder? Om Ni har en Scofield-bibel, är det ett ”h” där. Där 
uppe står det: ”avfall”. Ett avfall, det är vad det är. 

Bara en minut, nu. Jag vill slå upp någonting här.129  Jag tror 
jag skrev ner det här riktigt. Jag är inte säker, men jag vill säga 
det, och slå upp det innan jag — jag säger det. Bara en minut, 
nu. [Blankt ställe på bandet. — Red.] ”Förtappade ifråga om 
Sanningen, ifråga om Tron.” ”Tron”, det finns bara en enda 
Tro. Det är riktigt. ”Ifråga om Tron, förtappade!” 
 Nu vill jag läsa Lukas 18. Bara en minut. Ni… Ni kan 
anteckna det, Ni behöver inte läsa det. 
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Och han framställde en liknelse för dem för att lära 
dem, att man alltid bör be och inte förtröttas. 

Och han sa — han sa: ”I en stad fanns en domare, 
som inte fruktade Gud och inte hade försyn för någon 
människa. 

Och i samma stad fanns en änka och hon kom till 
honom och sa: ’Skaffa mig rätt mot min motpart!’ 

Och till en tid ville — ville han inte, men sedan sa 
han till sig själv: ’Fastän jag inte fruktar Gud eller har 
försyn för någon människa, 

Men för att den här änkan besvärar mig, ska jag 
skaffa henne rätt, så att hon inte sliter ut mig med sina 
… besök.’ 

Och Herren sa: ’Hör, vad den orättrådige domaren 
säger! 

Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina … utvalda, 
som dag och natt ropar till honom dag och natt, fast 
han har tålamod med dem länge?

Jag säger Er att han hastigt ska skaffa dem rätt. Men, 
då Människosonen kommer, ska han då finna tro på 
jorden? 
Det är nu det, som är frågan.130  Det var det här jag ville 

komma till, i Uppenbarelseboken 10. Vi ska komma till det 
om några minuter, och en bibelvers till. Han sa: ”Vid tiden för 
den sjunde ängelns Budskap, borde Guds hemliga rådslut vara 
fullbordat.” Här är frågan, det är, om man följer den linjen i 
den här tiden, ska det fullbordas? ”Ska jag finna Tron?” Ska 
Mal. 4 fullbordas i den här tiden: ”Återupprätta barnens Tro, 
tillbaka till fädernas Tro, originalet, Ordet”? Förstår Ni? 

”Förtappade, Jambres och Jannes, då de stod emot.”131  Lyssna 
nu också, Andra Timoteusbrevet 3:8! ”Liksom Jan-… stod 
emot Moses, ska också i dessa yttersta dagar samma förtappade 
komma”, se nu där Det står här: ”ha en form av gudsfrukan”, 
smorda. Låt oss nu bara… Gå tillbaka och — och läs det, då 
Ni kommer hem, så jag kan avsluta det här i förmiddag, om 
jag kan. ”Förtappade ifråga om…” Inte förtappade i — i — i 
livsstil, de är fina, kultiverade män. 

Lägg nu märke till då Moses gick ner till Egypten med 132 

ett SÅ SÄGER HERREN-budskap, och blev stadfäst, kallade 
på Israel, som var ett folk, inte en församling. Israel var ett 
folk, de hade aldrig varit en församling. För ordet församling 
betyder ”de utkallade”. De var Guds folk. Sedan, då de blev 
smorda under Ordet och utkallade, blev de Guds församling. 
Och avföll sedan, för att de inte trodde Guds Ord och lyssnade 
till en falsk profet. Jag hoppas det där sjunker in. 
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 Israel, som var ett Guds folk, kom ut under Guds hand, 
smorda med Ordet… med Guds Kraft, hade sett Guds tecken 
och under. Och sedan, då Gud fortsatte med dem, kom en 
falsk profet in, smord, och lärde någonting tvärt emot det 
ursprungliga Gudsordet, som de hade hört. Och varenda en av 
dem förgicks i öknen, utom tre människor. Håll i det nu! 

”Som det var på Noas tid, då åtta själar blev frälsta genom 133 

vatten, så ska det vara vid Människosonens tillkommelse.” 
”Som det var på Lots tid, då tre kom ut ur Sodom, så ska 
det vara vid den tid, då Människosonen ska uppenbaras.” Jag 
citerar bara Skriften, Herrens Ord, ty ”Himlar och jord ska 
förgås…” Det kommer att vara en minoritet! 

Lägg här märke till att Moses går ner till Aron.134  Moses skulle 
vara Gud. Gud sa till honom att vara Gud, sa: ”Du ska vara Gud, 
och Din bror Aron ska vara Din profet. Lägg orden i hans mun, 
om Du inte kan tala bra.” Han sa: ”Men vem gjorde människan 
stum? Vem fick människan att tala?” Herren gjorde det. 
 Och han gick ner dit. Vad gjorde han? Han utförde ett sant 
och rättfärdigt under, som Gud hade sagt till honom att göra. 
Gud sa till honom att: ”Gå och kasta ner Din stav!” Tog upp 
den och den var en orm. Han tog upp den och den blev en stav 
igen. Han sa: ”Gå och gör det där inför Farao och säg: ’SÅ 
SÄGER HERREN.’” 

Och då Farao såg det här säger vi: ”Å, vilket billigt 135 

trollkarlstrick!” Han sa: ”Det är ingenting med det. Det 
är mental telepati eller någonting, vet Ni. Vi har män i vår 
organisation, som kan göra samma sak. ’Kom hit, biskop Så-
och-så! Och Du, kom ut hit!’ Vi har sådana, som kan göra 
samma sak.” Det där var Satan, som talade genom Farao.
 Det var Gud, som talade genom Moses. 

Men ge akt på den här mannen, som kom ut! Jannes och 136 

Jambres gick ut inför Moses, offentligt och inför folket, och 
utförde vartenda under, som Moses kunde göra. ”De kommer 
att bedra till och med de Utvalda, om möjligt.” Är det rätt? 
Utförde detsamma som Moses gjorde. Får Ni fatt i det? Kom nu 
ihåg, det är SÅ SÄGER SKRIFTEN, att det ska upprepas igen 
i de yttersta dagarna. 
 Vad var det för skillnad mellan Moses och Jambres? 
 Moses sa: ”Blod må komma i vattnet!” 
 Och de här falska profeterna sa: ”Visst, vi sätter blod i 
vattnet vi också…” Och det skedde. 

Så Moses sa: ”Loppor må komma!”137  Var fick han dem ifrån? 
Raka vägen från Gud. Förstår Ni? 
 Och vad gjorde han? Han sa: ”Nå, javisst, vi kan också få 
fram loppor.” Och de gjorde det. Vilket under Moses än kunde 
göra, kunde de också göra! 



30 DET UTTALADE ORDET

 Kom ihåg, håll det i minnet, vi kommer till det om en 
stund. De kan göra vad som helst, som resten av dem kan göra, 
men de kan inte stå kvar vid Ordet. De kan inte stanna kvar 
vid Ordet. 

Lägg nu märke till, att de gjorde det.138  Men Moses, den sanne 
profeten, sänd av Gud, utnämnd av Gud, han bråkade aldrig 
med dem och sa: ”Det här kan Du då inte göra! Det kan Du 
inte!” Han lät dem bara vara, lät dem bara fortsätta. De är 
organisationsprofeter, men gå på! 
 Moses gick bara vidare, lyssnade till Gud. Vad Gud än 
sa: ”Gör nu detta!”, så gick Moses och gjorde det. Han gjorde 
någonting nytt. Då de gjorde det, hade de allesammans en 
känsla eller någonting, här kom de. De gjorde det också, precis 
exakt som Moses gjorde. 

Lägg nu märke till att de här männen kom fram… Å, 139 

människor, missa inte det här! De här bedragarna, efteraparna, 
kom fram efter att den sanne hade gått först. Förstår Ni? 
De kom för att efterapa. Det måste de, ser Ni. Djävulen kan 
inte skapa någonting, han är bara en förvrängare av det 
ursprungliga. 
 Och vad är synd? Det är förvrängd rättfärdighet. Vad är 
äktenskapsbrott? Den rätta akten förvrängd. Vad är en lögn? 
Sanningen fel framställd. En förvrängning! 
 Se på Hananja, en förvrängning av det ursprungliga Ordet. 
Se på Bileam, en förvrängning av det ursprungliga Ordet. Se 
på Sidkia, förvrängningen av det ursprungliga Ordet. 
 Och Bibeln säger att de här männen skulle komma ut, efter 
förvrän… Rättare sagt, för att förvränga det ursprungliga 
Ordet, som är stadfäst och bevisat vara Sanningen. 

”Gör en evangelists gärning,” i det där hörnet där borta, 140 

”bevisa till fullo Ditt ämbete! För den tiden ska komma, då de 
inte står ut med den sunda läran, utan efter sina egna lustar 
hopar upp lärare åt sig, eftersom de har klåda i öronen, och 
går åstad och gör vadhelst de vill, och: ’Det är all right, vi har 
samma tecken och under.’ Och de ska vända sig från Sanningen 
och komma in i fabler, dogmer.” 

Å, medvetenheten om Den Helige Ande, den respekt, 141 

som slår en människas själ, då hon stannar och tänker på hur 
verkligt och klart det är just framför oss! Gräv upp den där 
hörnstenen här ute och läs en papperslapp, som lades in där för 
trettiotre år sedan! Se efter vad Han sa där borta på — på Sjunde 
gatan den där förmiddagen, då den här hörnstenen lades! Ge 
akt på det nu! Titta här nere vid floden, då Herrens Ängel kom 
ner i form av en Eldstod, hundratals församlingar, rättare sagt 
församlingsmänniskor, stod runt omkring på stranden, vad Han 
sa, se efter om det har skett! Se vad som hände! 
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 Det är så svårt. Jag vet, att det ser svårt ut, bröder, där ute. 
Men det är… Bibeln säger, Jesus själv sa: ”Det skulle förföra 
till och med de Utvalda, om det vore möjligt.” Inget sätt att 
undgå det. De kommer aldrig att kunna se det. Om det vore 
möjligt, skulle till och med de Utvalda bli förförda av det. 

Lägg märke till att de här männen kom fram efter att Guds 142 

sanne smorde hade sänts, genom Hans sanne profet, Moses. 
Och då Moses gjorde någonting, efterapade de det. 

Nu, broder, syster, jag… Det här är min egen församling. 143 

Jag har rätt att predika vad jag vill, så länge det är ur Guds 
Ord. Och jag fördömer inte Er människor, men låt oss bara 
efterforska det där för den tid och stund vi lever i nu! 
 Hälsningar till broder Ruddell, till Junior Jackson och dem 
där ute, våra broderförsamlingar. Jag glömde dem för en stund 
sedan. Jag tror de också är uppkopplade i förmiddag för att det 
inte — inte finns plats i kyrkan. 

Tänk bara på det nu, bara i en minut!144  De gjorde samma 
under, som Moses gjorde. Moses fick fram loppor, de efterapade 
det och fick fram loppor. Förstår Ni? 
 Gud sa: ”Den dag Du äter av det, den dagen dör Du.” 

Satan kom fram och sa: ”Ingalunda ska Ni dö. Ni kommer 145 

bara att bli visare. Ni får en bättre organisation, en bättre…”, 
Ni vet. ”Ser Ni, allting kommer att bli bättre för Er, Ni får 
mera Ljus.” Förstår Ni, bara en förvrängning. Borde…
 Och kom ihåg, SÅ SÄGER HERREN, enligt 2 Tim. 3:18, 
att: ”I den yttersta tiden kommer dessa Jambres och Jannes att 
vara på jorden.” Nu vill jag att Ni ska lägga märke till att det 
är två stycken, ser Ni, efterapare. 

Nu ska vi komma tillbaka till Sodom, om en stund, de 146 

där tretalen, finna de där tre Änglarna, som kom ner, och se 
efterapningen osv., ser Ni, se vem som har rätt och fel. Förstår 
Ni? Förstår Ni? 

Lägg märke till, att de gjorde samma kraftgärningar!147  
Men märk, att de efterapade efter att det sanna Ordet hade 
blivit smort genom den sanne, som Gud hade sänt, följde efter, 
efteråt. 
 Jag undrar, om vi skulle kunna tänka i en minut. Tog 
människorna i handen, för inte så länge sedan, omkring tjugo 
år sedan, och ett tecken visade sig. Gosse, det blev mer tecken 
överallt, och allesammans… En har det i sin högra hand, en 
har det i sin vänstra hand, en annan känner det på lukten. Ser 
Ni, alla slags… Och jag undrar… Gud vill inte låta mig tala 
om för er den här gången vad som verkligen var sanningen, 
men en dag ska Ni komma underfund om det. Det där var bara 
till för att avslöja deras dårskap. Det där var inte rätt från 
början. Jag ska berätta för Er en dag, om Herren tillåter. 
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Lägg märke till att de utförde samma kraftgärningar, 148 

men de… Notera, att de inte gjorde det förrän efter att det 
ursprungliga Ordet hade gått ut först! Det var så Satan gjorde i 
Edens lustgård. Det är så han har gjort hela tiden. Vem profeterade 
först? Moses. Vem kom in på scenen först, Moses eller Bileam? 
Moses. Vem kom in på scenen först, Jeremia eller Hananja? Förstår 
Ni, vad jag menar? [Församlingen säger: ”Amen.” — Red.]

Lägg märke till att de kopierade!149  Köttsliga efterapare, 
ärliga, trodde att de ”gjorde Gud en tjänst”, liksom David 
gjorde, förra veckan, men köttslig efterapning. Jag väntar bara 
en minut. Jag vill att Ni ska tänka mellan de här ställena. 
Om jag inte säger det, kommer Den Helige Ande säkert att 
uppenbara det, särskilt för de utvalda. Förstår Ni? 

Faraos samfund säger: ”Vi har män, som kan göra samma 150 

sak.”, och de gjorde det. Förstår Ni? Varför gjorde Farao detta? 
Varför tillät Gud det? Varför skulle Gud sända en sann, smord 
profet dit ner för att göra ett tecken inför Farao och sedan låta 
en samfundskopia komma och kopiera det inför folket? Varför 
skulle Han låta en efterapare uppstå för att göra det, och göra 
exakt samma sak, som Guds äkta Ande gjorde? Ser Ni, Skriften 
måste gå i uppfyllelse. 

Lägg märke till, att Han gjorde det här, så att Han skulle 151 

förhärda Faraos och egyptiernas hjärtan, för att bevisa, att 
Moses inte var den ende, som hade Ordet. De kunde göra 
allting precis lika bra, som Moses kunde. 
 Och varför lät Gud det här ske i den yttersta tiden? Alltså, 
samma sak som lögnanden sa till Sidkia: ”Hur ska vi få ut 
Ahab dit, så att de här sakerna kommer att ske?” Hur ska Han 
få de här människorna, som förlitar sig på sina församlingar, 
att komma hit ut så att detta, som Han förutsa, sker? De i 
denna laodiceiska församlingstidsålder: ”För att Du säger 
att Du är ’rik och inte behöver någonting. Jag sitter som 
drottning.’ Har ingenting! Vet Du inte, att Du är ömkansvärd, 
eländig, blind? Och jag råder Dig att komma och köpa av mig”, 
sa Han, ”olja och guld.” Varför gjorde Han det? 

Varför lät Han den här efterapningen uppstå i denna 152 

yttersta tid, då de här sakerna går i uppfyllelse genom Guds 
sanna Ord, och lät efterapare komma fram och göra samma sak 
och förneka Guds sanna Ord? Han gjorde det för Moses. Och 
Farao gjorde det emot Moses, och de där, Jannes och Jambres, 
gjorde det emot Moses. Och Bibeln säger att det kommer att 
upprepas igen i den yttersta tiden. Här är vi. Om nu inte det 
skulle vara Skriften, som har gått i uppfyllelse, vad är det då? 

Bråkade Moses med dem och sa: ”Hör Ni! Hör Ni! Så där 153 

får Ni inte göra! Jag är den ende, som är vigd till att göra det 
där. Hör Ni! Sluta med det där, med det samma!” Han bara 
lät dem gå. 
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 Lät dem fortsätta. Kom ihåg, att Bibeln säger; ”Liksom 
deras dårskap uppenbarades, så kommer dessas i den yttersta 
tiden att uppenbaras”, då Bruden rycks bort och tas upp i 
skyn. Lägg märke till det!

Moses, det sanna, uppenbarade Ordet, sa aldrig någonting, 154 

lät det bara pågå. Men Han gjorde det, så att Han skulle kunna 
förhärda Faraos hjärta, bedra Farao. 
 Han gjorde precis samma sak, så att Han skulle kunna bedra 
Ahab. Och den där ende lille mannen, som stod där allena, lille 
Mika, sa till dem: ”SÅ SÄGER HERREN.” Här stod en annan, 
smord, ”SÅ SÄGER HERREN.” Och tvärt emot varandra. 

Vi står idag med SÅ SÄGER HERREN, att vattendopet i 155 

den yttersta tiden ska vara i Jesu Kristi Namn. Och en annan 
man står och gör kraftgärningar, och är treenighetslärare.
 Visa mig ordet treenighet i Bibeln! Visa mig var det finns 
tre Gudar! Visa mig, var det finns någonting sådant! Det finns 
inte i Guds Ord. Det finns ingenting sådant, som att någon 
någonsin döptes i ”Faderns, Sonens, Den Helige Andes” namn, 
att man använde de där titlarna. Alla de där sakerna: ”Å, det är 
all right, systrar. Det är all right, bara ha långt… Ditt korta 
hår. Det är all right, Du behöver inte göra det här, det där eller 
det andra. Å det där är nonsens, någon gammal stofil.”
 Men Bibeln säger så! Och Han lovade: ”I den yttersta tiden 
skulle Han sända Elias Ande och kalla människorna, Guds 
barn, tillbaka till den ursprungliga Tron på Guds Ord, så som 
den var i begynnelsen.” Det Ordet har bekräftats, Människo-
sonen i den yttersta tiden, precis som det var i Sodom, igår, 
idag och i evighet. Han lovade att göra det. Det är Guds löfte. 
det är SÅ SÄGER HERREN. 

Lägg märke till att de gjorde samma sak, precis som Moses 156 

gjorde, tills Gud fick nog av det. 
 Kom nu ihåg att det är SÅ SÄGER HERREN, det kommer 
att ske i den här tiden. Sök nu över hela världen, ta varenda 
kult, ta varenda klan, ta varenda människa, ta varenda 
församling! Jag ålägger Er, i Kristi Namn, att göra detta, Ni 
predikanter. Jag ålägger Er att läsa tidningarna eller överväga 
vart Ni vill fara och se efter, om det inte finns på jorden just 
nu. Förstår Ni? 
 Så Matt. 24:24 har alldeles rätt. ”Falska smorda ska 
uppstå i den yttersta tiden och ska vara falska profeter och 
ska förföra många.” Ge akt på det i förebilderna nu, då det 
kommer nu, ser Ni, ”Ska förföra många.” ”Profeter”, flertal, 
”Kristusar”, smorda, flertal, många olika, metodisterna, vet 
Ni, och baptisterna och pingstvännerna osv. Förstår Ni? 
 Men det finns en äkta Kristi Ande, och det är Ordet som 
blev kött, som Han lovade att göra det. 
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 Nu ska vi gå ett litet stycke vidare, till några fler 
Skriftställen. 

Tills Gud fick nog av det, sedan var det över. Deras dårskap 157 

uppenbarades. 
Lägg märke till att skalet ser ut exakt som vetekornet, kom 158 

ihåg det! Förstår Ni? Man kunde nu inte säga, i den lutherska 
tidsåldern, att ”stjälken var vetet”, om den än hade Livet i sig. 
Stjälken är bra, Livet i stjälken var all right, men kom ihåg att 
Livet gick vidare, gick vidare från Elisa till Elia. Livet fortsätter 
att gå vidare. Men kom ihåg, att det är i ett annat stadium. Det 
kan inte stanna kvar i det där stadiet. Vi kan inte äta någon 
annan tidsålders kadaver. Vi kan inte äta pingstvännernas 
kadaver, metodisternas eller baptisternas. Ser Ni, det har blivit 
ett kadaver. Vi har färsk Mat, den här tidens Ord osv. 

Kom ihåg att skalet är exakt likt vetekornet.159  Man kan 
inte… Det liknade det inte i bladet, det liknade det inte i 
vippan, men det gjorde det förvisso i skalet. Liknade det inte 
i… Jesus Kristus, densamme igår, hos Luther, liknade det inte 
hos Wesley, men det gör det förvisso hos pingstvännerna, ett 
”förföra till och med de Utvalda, om det vore möjligt”. Förstår 
Ni? Där är Era tidsåldrar.

Men kom ihåg, att den där pingstförsamlingen, i den 160 

yttersta tiden, var Laodicea. Och Kristus, Kornet, Vetet självt, 
uteslöts. Då Han försökte… Kom ihåg, att då Han försökte 
uppenbara Sig i församlingen, blev Han utesluten. Den var 
fortfarande en församling, påstod sig vara det, smord.
 Men här är Ordet, Kristus själv, som är det smorda Ordet, 
som ska komma och hämta resten av Sin Kropp, Bruden. De 
smorda, med samma vatten, som vattnade vetet som vi talade 
om, vattnar också ogräset, de smorda. Bara de Utvalda, eller 
förutbestämda, kommer att kunna upptäcka skillnaden mellan 
dem. Nu säger Efesierbrevet 5:1 oss så och ungefär hur det var. 

De är smorda.161  Alla säger: ”Ära vare Gud! Vi har frihet 
här nere. Halleluja! Vi… Å, halleluja! Vi talar i tungor 
och hoppar. Vi har frihet för kvinnorna, Ni försöker lägga 
dem under alla de där sakerna.” Förstår Ni? Gå på bara! 
Det finns ingenting man kan göra. Man säger: ”Tja, vi talar 
i tungor. Vi ropar. Vi dansar i Anden. Vi predikar Ordet”. 
Absolut. Ingenting att säga emot det. Så gjorde de här 
männen i Bibeln fordom. 
 Jesus sa: ”Det skulle förföra till och med de Utvalda, om 
det vore möjligt, till och med de Utvalda.” 

Lägg nu märke till skalet!162  Från det ursprungliga Kornet, 
Kornet som gick ner i jorden, Det var ingen organisation. Det 
var ett enda Korn i Sig självt. Men då det kom upp, var det inte 
ett Korn, det var en organisation, ser Ni, blad, korn. 
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 Sedan gick det över i ett annat stadium, som var en vippa. 
Ändå var det inte likt begynnelsen. Det var en organisation. 
 Det övergick i skalet, många blad, pingst, nästan 
färdigformat nu. Se på det! Det formar Sig hela tiden, nästan 
exakt likt detsamma, ser ut exakt som ett Vetekorn, då man ser 
det där lilla omhöljet där. 
 Men till sist har Det uppenbarats, och ingen organisation. 
Det finns inte längre några bärare. Organisation är bara 
en bärare. Inga fler bärare, stjälken måste dö, skalet måste 
dö, allting annat måste dö, men vetet lever vidare. Det är 
uppståndelsekroppen, som kommer raka vägen ner och plockar 
upp dem. ”De, som är sist, ska bli de första, och de, som är 
först, ska bli de sista.” Tar upp dem direkt i uppståndelsen, 
förstår Ni. Följer Ni med i det här? [Församlingen säger: 
”Amen.” — Red.] All right. Lägg märke till att kornet är…

Skalet ser ut exakt som kornet.163  Och en man, som odlar en 
vetefarm, eller någonting annat, skulle titta och säga: ”Pris ske 
Gud, jag har en veteskörd.”, fastän han inte har en gnutta vete. 
Det ser ut precis exakt som vete, men det är skalet. 

Vänner, gå tillbaka tillsammans med mig nu!164  Var kom 
den första väckelsen, efter (döden) den tiden då vetekornet, 
Kroppen, Kristi Brud, måste falla i jorden? Kristus 
organiserade Sin Brud, Sin Församling, är det riktigt? Han 
organiserade Den aldrig, Han satte bara apostlar och profeter 
osv. i Församlingen för att hålla Den ren. Men i Nicea, Rom, 
trehundrasex år senare, organiserade de den och gjorde den till 
en organisation. Är det riktigt? Och den dog. Allting, som inte 
kom överens med den där kyrkan dödades. Och den låg stilla i 
hundratals år i jorden. 
 Men, efter en tid kom hon upp i Luther. De första små 
skotten kom upp. Därpå knoppades det därifrån. De fortsatte, 
fick Zwingli osv. och de andra organisationerna osv. Sedan, 
efter en tid, kom Anglikanerna. 
 Och vad hände sedan? Här kom Wesley med en ny väckelse, 
vippan, som liknar Vetet lite mer. Vad hände då med den? Den 
organiserade sig och torkade upp och dog. 
 Livet gick raka vägen in i ett skal, och skalet kom fram 
nästan fullkomligt likt Vetet. Men till sist blev dess dårskap 
uppenbarad under de sista åtta, tio åren, särskilt under de sista 
tre åren. Vad gör det nu? Drar sig undan från Vetet. 

Varför har nu inte någon organisation startats under 165 

den här mäktiga väckelsens sista tjugo år, med dess smorda 
profeter, smorda lärare osv. men varför inte? Det finns 
ingenting bortom Kornet. Ser Ni, Det har kommit tillbaka, 
utan organisation. Å, å, en blind skulle kunna se det där. Det 
kan inte organisera Sig, det är så bestämt emot det. Det är 
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Vetekornet självt. Människosonen kommer att uppenbaras. 
Vetekornet ska komma tillbaka till Sig självt igen, Människo-
sonen i den yttersta tiden. 
 ”Och det ska komma falska efterapningar av Det i den 
yttersta tiden, som nästan ska förföra de Utvalda, om möjligt.” 
Se, hur deras organisationsskal drar sig undan nu! 

Det låter Vetet bli känt endast för de Utvalda, som är en 166 

del av Det. Lägg märke till hur vackert det här är inlagt här 
nu! Bara de… Lägg märke till att de smorda kan, de sanna, 
Utvalda, förutbestämda, Ef. 5:1, 1:5 rättare sagt, kommer att 
vigas, väljas ut. De är de enda, som det inte kommer att kunna 
förföra. 
 Lägg märke till att de smorda profeterna kommer att 
vara falska och där, mitt ibland det kommer det att finnas 
sanna smorda. Hur ska man kunna avgöra det? Genom Ordet. 
Vi har det liksom i en skuggbild. Ser Ni det? Säg: ”Amen”! 
[Församlingen säger: ”Amen.” — Red.] Förstår Ni?

Lägg märke till att bara Ordet kommer att skilja de smorda 167 

åt, inte tecknen. Nej, då. De kommer att göra samma tecken, 
men det är Ordet, som skiljer dem åt. Visst. De profeterade 
allesammans. Alla gjorde de det här, det där och det andra, 
visst, precis det samma. Jesus sa, att de skulle göra samma 
saker. Men det är Ordet, som skilde dem åt, lägg märke till det, 
inte tecknen. 

Märkte Ni, vad Jesus sa här i Matt. 24? Han sa inte: ”Det 168 

ska uppstå falska Jesusar i den yttersta tiden.” Nej då, det 
skulle de aldrig godta. Nej. Skulle man få en pingstvän, som 
är en riktig pingstvän, att själv säga att han är ”Jesus”? 
Förstår Ni? Skulle man få en falsk metodist eller baptist eller 
någonting sånt, eller en av organisationerna, att säga: ”Vi är 
Jesus.”? De vet bättre än så. De kommer inte att göra det. Men 
Bibeln säger att de skulle vara ”falska Kristusar”, inte Jesusar 
utan ”falska Kristusar”. De skulle inte godta t. ex. ”Jag är 
Jesus”. Nej då. 

Men de är ”falska Kristusar” och vet det inte, för de är 169 

tvärtemot Ordet. Och Gud stadfäster samma sak. Nu håller 
jag bara på att föra det här fram till en uppgörelse, nu, för Ni 
har sett samma saker utföras av de här människorna, som har 
utförts i det verkliga. Och Jesus sa så. 

Som jag har sagt till Er där ute i telefonlandet nu, jag — jag 170 

fördömer inte Er, men det här är min församling och — och min 
grupp, som Den Helige Ande satte mig över, och jag måste säga 
dem Sanningen. Timmen börjar bli sen. 

De skulle nu inte godta det där, men ”falska Kristusar”, 171 

falska smorda, med nästan vartenda tecken och varenda Ordets 
bokstav. ”Tror de på Den Helige Andes dop?” Absolut. ”Tror 
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de på allt det här?” Jaa då. ”Tror de på tungotal?” Jaa då. 
”Tror de att tecken och under åtföljer, att tecken ska åtfölja 
dem?” Jaa då. Det där är inte metodister, det där är inte 
baptister. Nej, nej. Det där är pingstvänner. Ser Ni, det här är 
den yttersta tiden. 
 Den första församlingstidsåldern skulle nu aldrig ha lagt 
märke till det där. Metodisttidsåldern la aldrig märke till det, 
baptisttidsåldern, de märkte det aldrig, presbyterianernas 
tidsålder, de la aldrig märke till det. Men pingstvännernas, så 
ytterst lik det Verkliga! Det är där, som Vetet, som skalet är 
nästan likt Vetet. De skulle aldrig märka det. Förstår Ni? Det 
skulle de inte. Men det är den yttersta tiden, den här tiden. 
Jajamensan. 

Lägg märke till att precis som det var i begynnelsen, så 172 

kommer det att vara vid änden. Liksom Eva bara feltolkade 
ett enda Ord, Satan gjorde det för Eva och hon trodde det. 
Hon, inte han. Församlingen, inte Han. Förstår Ni? Det var 
församlingen, som fick det falska ordet. Förstår Ni? Inte Adam, 
Eva. Inte Kristus. Församlingen, bruden, den smorda, som 
antas vara det, kallar sig Bruden, ser Ni, hon fick det falska 
ordet. 
 Kan Ni inte se det där? Å, det passar ihop som ett skosnöre, 
som Dina ögonfransar. Å, allting man kommer att slå upp, 
Bibeln, Den bara passar ihop fullständigt. Eva, inte Adam. 
Eva trodde det, inte Adam. Den så kallade bruden idag trodde 
det, inte Kristus. Bruden har alla slags, den så kallade bruden, 
samma tecken, samma under, samma allting, men inte den 
Verklige. ”Förföra de Utvalda om det vore möjligt.”
 Kvickt nu, om vi kan bli färdiga med det här på femton 
minuter, så är vi punktliga. Lägg märke till det riktigt noga nu, 
så Du inte — så Du inte missförstår, för Din del! 

Nej, de skulle nu inte stå ut med att kallas ”falsk Jesus”.173  
De skulle inte godta att kallas ”Jesus”. Visst inte. Det är alltför 
uppenbart. Vem som helst skulle förstå det. Vem som helst 
skulle veta, att de inte vore Jesus. Jag bryr mig inte om, ifall 
de hade olja på ryggen och blod på händerna och upp och ner 
för ögonen, de vet ändå, att det är… Vem som helst, som har 
sunt förnuft, skulle veta, att det inte var Jesus. Förstår Ni? De 
skulle inte godta det där. Men de kallar sig ”de smorda”. Och 
de gör tecken och under, ”för att nästan förföra de Utvalda.” 
”Men falska Kristusar, smorda, ska uppstå och ska förföra de 
Utvalda, om det vore möjligt.” 

Se nu noga upp! Missa inte den här förklaringen, för den är 174 

värd att lyssna på! 
 Han sätter bara lite tejp på den här mikrofonen här, så den 
inte ska hoppa upp. Jag har svettats, det droppade på tejpen, 
ser Ni. 
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Och så ska det bli precis likt Det, Bibeln säger att det ska 175 

bli så. Förstår Ni? 
Lägg märke till det, inte falska Jesusar! ”Falska kristusar”.176  

De tror att de är smorda, men de vet, att de inte är Jesus. Ser 
Ni, det är alltför uppenbart. Om människor gick fram idag 
och sa: ”Titta på ärren i min hand! Titta på min panna! Jag är 
Jesus.” Tjaa, nu vet vi ju att det där är fel. Och kom ihåg, att 
Jesus aldrig sa, att de där männen skulle uppträda. Han sa, 
att det skulle komma ”falska Kristusar”. ”Kristusar”, flertal, 
samfund osv., smorda, smorda med en samfundsande och inte 
Ordet. Följer Ni med? Inte falska Jesus. ”Falska Kristusar”, 
falska smorda. Förstår Ni? Å, så enkelt! Hur vi… Säkert ska 
Ni inte missa det! 

Kom nu ihåg att jag alltid har sagt Er, att det finns tre 177 

sorters människor. Det finns tre människoraser, Ham, Sem och 
Jafet, tre raser. Tre sorter, och jag har sagt, att det är troende, 
låtsastroende och otroende. Så har det alltid varit, kommer 
alltid att vara. Förstår Ni? Där var Moses, den troende, där var 
Jannes och Jambres, de otroende. Förstår Ni? Där var Bileam, 
Moses… Alltid de där tre människosorterna, tre sorter, 
troende, låtsastroende och otroende. 

Kom nu ihåg, de otroende, samfundsförsamlingen, tror inte 178 

på några tecken alls, kall, formell, stel, församlingen i världen, 
samfundet. Men den låtsastroende är det där skalet. Det är den 
där som låtsas tro. Och så finns det en verkligt troende, som 
verkligen är sann. Titta på dem nu, då de går med oss nu, bara 
i en minut! 

Och lägg märke till hur djärva de där otroende är, rättare 179 

sagt de där låtsastroende och otroende. Oj! De är djärva, 
titta, då Satan till och med ställde sig upp i det sanna Ordets 
Närvaro och sa: ”Det är skrivet!” Är det riktigt? 
 Varför gjorde Satan det? Därför att han inte kände igen 
Ordet för den… Han visste att Ordet var för den tiden, men 
han tvivlade på att den här ödmjuke lille Mannnen var det 
Ordet. ”Om Du är Guds Son. Jag vet, att Guds Son ska komma, 
för Det sa att Han skulle göra det. Och det är skrivet: ’Han ska 
ge Sina änglar befallning om Dig.’ Förstår Du? Bevisa det för 
mig! Gör ett under! Låt mig se Dig göra det!” Förstår Ni? 
Förstår Ni?
 Den otroende, den låtsastroende, efteraparen, ser Ni. Titta 
på Judas mitt ibland dem, på samma gång, låtsastroende! 
Förstår Ni? Lägg märke till det, och där var det sanna Ordet. 

Så djärva de är!180  ”Bry Er nu inte om sånt där nonsens! 
Det är ingenting med Det. Gå inte upp dit! Det är bara en 
massa oväsen. Det är ingenting med Det Där. Det där är bara 
fantasi alltsammans. Det är sinnligt.” Förstår Ni, ser Ni vad 
jag menar? Stå precis i Ordets Närvaro och säga det. 
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Satan gick raka vägen in.181  Som Bibeln säger här i Judas 
brev: ”Till och med ärkeängeln, då han tvistade med Satan, sa: 
’Herren näpse Dig!’” Emot själva Ordet! 
 Och här står antikrist, den smorde, just här emot den tidens 
äkta Ord, Jesus Kristus, och säger: ”Det är skrivet.” 

Titta på den yttersta tiden! ”Det skulle vara så likt, att det 182 

skulle förföra till och med de Utvalda, om det vore möjligt.” 
Å, Du store! Orsaken till att de Utvalda inte kommer att bli 
förförda, vet Ni varför? Därför att de är Ordet. Förstår Ni? 
Precis som Livet, som är i roten, som jag sa för en stund sedan, 
Det kan inte förneka Sig självt. Ser Ni, det är Ordet och i 
Ordets rätta tid. Det är riktigt. 

Precis som Jeremia, han visste. Det spelade ingen roll, vad 183 

Hananja sa, han visste var han var någonstans. Det är exakt 
som Moses gjorde, och — och resten av dem. Det vill säga, han 
visste, vad den falske profeten än sa, att det fanns ett Guds 
Ord. Det var skrivet. 
 Det var skälet till att Mika kunde säga: ”All right, vänta 
och se, bara!” 
 Ahab sa: ”Jag tror på mina profeter. Min organisation 
har rätt. Då jag kommer välbehållen tillbaka… Sätt den där 
mannen där borta i fängelset. Jag ska ta hand om honom! 
Ge honom sorgens bröd! Uteslut honom, ha ingen gemenskap 
med honom alls! Då jag kommer välbehållen tillbaka, ska vi ta 
hand om den där mannen.”

Mika sa: ”Om Du kommer tillbaka alls, har Herren inte 184 

talat till mig.” Han visste, att han hade SÅ SÄGER HERREN, 
och hans syn stämde exakt med SÅ SÄGER HERREN, inte för 
någon annan tid utan för den tiden. Amen! Halleluja! Tiden! 

Djärv, ställa sig upp och tvista med en ärkeängel!185  Det har 
sagts att ”Dårar klampar på med spikskor, där änglar fruktar 
att gå.” Det är riktigt. 

Orsaken till att de Utvalda, som Jesus sa, inte ska bli 186 

förförda, är att de är det där Ordet. De kan inte vara någonting 
annat. De kan inte höra någonting annat. De vet ingenting 
annat. Det är riktigt.
 Kom ihåg, Moses lät sig inte luras av alla deras 
efterapningar. Eller hur? Moses sa: ”Vänta nu en minut, Farao. 
Vet Du vad? Herren sa till mig att göra det här, men ära vare 
Gud, jag ser att Dina pojkar kan göra samma sak. Så jag ska 
säga Dig vad jag ska göra, jag ska förena mig med Dig.” Hmpf! 
Det där låter inte som en Guds profet. Nej, verkligen inte! Han 
stod precis så stadigt han kunde stå. Han visste exakt, att Gud 
skulle ta hand om det på något sätt, för det hade Han lovat. 
”Jag ska vara med Dig. Jag ska inte lämna Dig.” 

Han visste, så han förenade sig inte med dem. Å, nej.187  
Han stannade kvar hos dem. Han ville inte ha något av deras 
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samfund. Han stannade kvar hos Gud. Han lät sig inte luras 
av alla de saker de kunde göra. Då de gjorde en sak… Han 
frambringade löss, de frambringade löss. Han frambringade 
blod, de frambringade blod. Han frambringade allting, de 
efterapade honom på alla sätt, hela vägen. Han stod bara stilla. 
Han visste exakt besked. Gud höll på med arbetet. 
 Förstår Ni nu? [Församlingen säger: ”Amen”. — Red.] 
Lägger Ni ihop två och två och får det till fyra? [”Amen.”] Man 
vill inte bränna för hårt. Så, så Ni — Ni förstår, ser Ni.

Varför? De kommer inte att bli förförda av det. De verkligt 188 

troende, de är den förutbestämda Säden, som borde stå fast i 
den tiden. 

Precis, Jesus sa också detta: ”Många ska komma på den 189 

dagen, i mitt Namn, och säga: ’Herre, har inte jag kastat ut 
onda andar i Ditt Namn?’” Jesus sa: ”Vid ändens tid, då tiden 
redan är slut och den stora uppståndelsen har kommit, ska 
många komma och sätta sig ner i Riket.” Guds Rike är invärtes 
i Er.
 Många, ogräset ska komma och sätta sig ner tillsammans 
med Vetet, säga: ”Vänta nu en minut, Herre! Jag talade i 
tungor. Jag ropade. Jag dansade i Anden. Jag drev ut onda 
andar. Jag talade i tungor. Jag gjorde alla de där sakerna.”
 Vad sa Han? Lägg märke till det! ”Ni, som har gjort 
missgärningar, jag har aldrig någonsin känt Er.” 

Vad är 190 missgärning? Fråga någon! Det är ”någonting, som 
Du vet att Du borde göra, och ändå inte gör det.” De känner 
till det där Ordet. De hör Det. Du lyssnar till det här bandet. 
Du lyssnar till det här Budskapet. Du ser Herren Gud säga 
så, Du ser Honom bekräfta det, göra det sant. Och Du vet 
Detta precis lika klart som solen skiner utomhus, men Du, som 
vill hålla fast vid Ditt samfund, håller fast vid de där falska 
sakerna, Du gör missgärningar! 
 ”Joo, då, jag hade stora kampanjer. Jag gjorde det här. Jag 
gjorde det där.” 
 Han sa: ”Gå bort ifrån mig, Ni som gör missgärningar, jag 
kände Er aldrig.” 

”Ja, men Den Helige Ande föll över mig.” Jag tvivlar 191 

inte alls på det. ”Jag talade i tungor. Jag sjöng i anden. Jag 
gjorde…” Jag tvivlar inte alls på det. Jag ifrågasätter inte det 
där. Å, broder, syster, vilket tillstånd! 
 Det här är en tid att darra i. Var är vi någonstans? Det här 
Ordet lever upp nu. Lägg märke till det!

Ja, Han sa, att de skulle göra det där.192  Lägg märke till: ”Ni 
som gör missgärningar.” Jag har ett Skriftställe nerskrivet här. 
Jag vet inte precis var det var. Jag har tagit så mycket tid. Jag 
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ska leta rätt på det, bara en minut, och se efter, vad det var. 
Jag har — jag har Matteus 7:21. Jag — jag vet bara inte var. Jag, 
ibland skriver jag inte ner någonting tillsammans med det, tja, 
jag — då jag predikar så här, glömmer jag vad jag hänvisade 
till i Skriften. Matteus 7:21.

Inte alla, som säger: ”Herre, Herre” till mig, ska 
komma in i Himmelriket utan den som gör min Faders 
vilja, hans som är i Himmelen. 

Många ska säga till mig på den dagen: ”Herre, Herre, 
har vi inte profeterat…”

 Profeter, smorda! Är det riktigt? ”Var inte vi en profet? Var 
inte vi smorda, en smord? Har inte jag profeterat i Ditt Namn? 
Och har inte jag drivit ut onda andar i Ditt Namn?” Hur kan 
Du göra det och vägra att bli döpt i Jesu Namn? Förstår Ni? Å! 
Ser Ni, så förföriskt? Ända fram till just den punkten, sedan 
falla tillbaka. De går ända fram till Ordet, faller sedan tillbaka. 
Ge akt på det här nu! Vi reder ut det här, bara en minut.

Många ska säga till mig… Herre, Herre, har vi inte 
profeterat, vi varit profeter?… 

 Ja, jag talade om det där i Matteus 24:24. 
… och i ditt namn… drivit ut onda andar? och i 

ditt namn gjort många und-… många gärningar? 
Och då ska jag betyga för dem: Jag har aldrig känt 

Er. Gå bort från mig alla Ni, som gör missgärningar. 
 ”Då Det sattes mitt framför Er och Ni såg Det och såg det 
i verksamhet, såg att Det var Ordet och för ert samfunds skull 
höll Ni Er till det. Jag har aldrig någonsin känt Er. Jag bryr 
mig inte om, hur många onda andar Ni drev ut, hur många ditt 
och datt Ni gjorde. Jag visste ingenting om Er.” 
 Bileam sa: ”Jag profeterade rätt, i ditt Namn. Det skedde.” 

”Det är exakt riktigt, men då det blev fråga om Ordet, 193 

tackade Du nej till Det.”
 Å, broder, ser Du den förförande delen? Inte exakt ”profet” 
men tillsammans med Ordet, det sanna Ordet, det stadfästa 
Ordet, som har uppenbarats. ”Ni, som gjorde missgärningar!” 

Försöka, Satan har i alla tider försökt efterapa det sanna 194 

Ordet. Vi vet det, eller hur? 
Lägg märke till det, komma fram till gränsen och hoppa av.195  

Titta nu här, vad Han sa i Hebreeerbrevet, det 6:e kapitlet, vi 
läste det för en stund sedan. Jag sa till Er att komma tillbaka 
till det, och det ska vi de nästa par minuterna. Han sa…

men törnen och tistlar… som är förbannelsen nära, 
vilkas ände är att brännas. (Gräns!) 

… Ni, som har smakat… den himmelska gåvan… 
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 ”Smakat”, med andra ord, Du har sett Den! Man kan 
inte [Broder Branham slår ihop läpparna — Red.] bara smaka 
den med munnen. Utan Du såg Det och Du visste, att det var 
Sanningen. Du visste, att det var Sanningen. ”Smakat den 
himmelska gåvan.” 

… och blivit delaktiga av Helig Ande, då Den föll 
över Er,

… smakat på det goda Gudsordet,… 
 ”Smakat”, Du såg, att Det var rätt. ”Och Den Helige Ande 
föll över Dig”, ogräset på fältet.

… och sedan vända Dig bort…
 ”Och förneka den Kristus, som helgade dig och kallade Dig 
och smorde Dig med den där smörjelsen.” 

… det återstår inte mer något syndoffer för det.
 Det är oförlåtligt! ”Det är omöjligt för dem att någonsin 
komma till kunskap om Sanningen.” 

För det är omöjligt för dem, som blev … delaktiga 
av Den Helige Ande, 

 Föll över ogräset, ser Ni, ”Började med Jesus och ’Herre, 
jag kommer igenom,’” men då man kom fram till Ordet, vände 
man tillbaka. ”Blivit delaktiga av Den Helige Ande och till 
och med smakat eller sett Ordet självt uppenbarat.” Och sedan 
vända sig från Det, ”Det är totalt omöjligt för dem att någonsin 
se Det eller komma till Det.” 
 Det där är SÅ SÄGER SKRIFTEN. Man… ”Himlar och 
jord ska förgås, men inte Det.” Ser Ni det? ”Totalt omöjligt.” 
Bibeln säger så, och Anden bär vittnesbörd om det. 

Lägg märke till det, låt mig ge er ett litet exempel!196  Titta 
på de där människorna, som kom ut under Mose profetia, kom 
ut ur den där organisationen och kom ut ur allting, under 
profetian, såg de mäktiga gärningarna och undren och sådana 
saker och kom fram till gränsen, där man skulle gå in!
 Lee, där kommer nu Ditt ”namn i boken”. Förstår Du? 
Du har det ordnat. Och Ni, som inte är här och ute i — på 
telefonuppkopplingarna, det är doktor Lee Vayle, som sitter 
här. Han håller på att grammatisera den här boken om de 
Sju Församlingstids åldrarna. Och problemet kom upp, frågan 
rättare sagt, om ens ”namn borttaget ur Lammets Livsbok”. 
Ser Ni, det har satt myror i huvudet på en massa predikanter. 
Men vänta tills Ni får boken, då kommer Ni att förstå det, om 
Ni bara har något Ljus i Er. Förstår Ni?

Lägg märke till det! Nu kommer Du att vända bort huvudet 197 

och inte ens vilja titta på Det, om Du inte vill se Det. Som min 
mor brukade säga: ”Man kan inte få blod från en rova, för det 
finns inget blod i den.” 
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Lägg märke till att Ljuset måste komma, det är inte i 198 

mörkret. Ljuset kommer till mörkret, och mörkret uppfattar 
det inte. Lägg nu märke till de smorda i den här tiden!
 Liksom Moses förde ut dessa Israels barn, och de lyssnade 
och blev helt förvirrade av den där mäktiga nationen där uppe. 
Israel var nu icke-samfundsbundet. Det hade inget land, hade 
inget hem. Det var på väg till ett hem.
 Vi har ingen församling. Vi är inget… Vi är — vi är på väg 
till en Församling, de Förstföddas Församling, Församlingen 
som är i Härligheten, inte församlingen som är på jorden, genom 
en människa. Församlingen som är i Härligheten, de utkallade, 
förutbestämda till Evigt Liv, ser Ni, som är på väg till sitt Hem.
 Och då de kom fram till den plats, där de skulle gå över, 
tvivlade de på Ordet och vände om. Efter att Josua och Kaleb 
och dom hade gått över och tagit med sig en druvklase tillbaka, 
för att bevisa för dem, att landet fanns där, Guds Ords löfte, 
”Det är ett gott land, mjölk och honung.” Och tagit den med 
sig tillbaka, till den här sidan, för att bevisa det för dem. Och 
de smakade på den och sa: ”Å, å, men vi kan inte göra det.” 
Vad hände? De förgicks i öknen. De stannade precis där och 
organiserade sig och dog, varenda en av dem.
 Utom de, som gick över och tog med sig tillbaka, Josua 
och Kaleb. Moses rycktes bort. En förebild till väntandet för 
Församlingen och Gamla Testamentets Uppståndelse, Nya 
Testamentet och den bortryckta Kroppen. Ser Ni de där tre 
där? Måste hålla de där tretalen i linje, ser Ni, så där, i den 
troende och den otroende. Förstår Ni? 

Lägg märke till hur det var ”totalt”!199  Kom ihåg, Gud förlät 
aldrig den synden. Hur ska de nu kunna komma in? Om det 
är törnen i begynnelsen, så är det törnen vid änden. Bara de 
förutbestämda kommer att se Det. 

Lägg nu noga märke till det här!200  Precis som på den helige 
Martins tid, just innan den mörka medeltiden, en gudfruktig 
liten man. Hur många har någon gång läst den helige Martins 
skrifter? Många av Er har gjort det. Vi gick ner för att få tag 
i den helige Martins skrifter, prästen sa: ”Men han var inte 
kanoniserad.” Det var han säkert inte, inte av dem, men han 
var det av Gud. Den Helige Ande sa till oss att sätta honom där 
på den tredje församlingstidsåldern. Förstår Ni? 

Se, en sådan gudfruktig liten man han var, kallad, 201 

förut-bestämd. Hans föräldrar var hedningar. Hans pappa var 
soldat. Han måste följa efter honom och bli soldat. Och då 
han gjorde det, och han hade alltid trott att det fanns en Gud 
någonstans, en skogsmänniska, som kunde se Gud. En dag gick 
han förbi en stad, och där låg en gammal döende luffare, som 
bad någon att… Han frös den där kvällen. ”Å”, sa han, ”ge 
mig någonting att ha på mig, jag kommer att dö i natt.” 
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Ingen ville göra det.202  Och Martin gick åt sidan och iakttog 
honom en stund. Ingen ville göra det. Han hade bara en kappa. 
Han skulle frysa själv, han var ju i tjänst, om han — han gav 
honom den kappan. Så han tänkte: ”Vi har båda en chans att 
överleva, om jag delar den med honom.” Så han tog sin egen 
kappa och delade itu den med sin sabel och svepte den om den 
gamle luffaren. Han svepte om honom sin egen kappa.
 Alla sa: ”Titta, vilken konstig vaktpost! Titta, vilken 
konstig soldat, med en halv kappa svept om sig!”

Nästa natt, då han var ledig och låg i sin säng, blev han 203 

väckt. Då han tittade upp, stod Jesus Kristus där i rummet 
insvept i den där gamla klädnaden, som han svepte in honom 
i. Just då förstod han, där han låg, att: ”Vad Ni gör mot Mina 
små, mot mina smorda, det har Ni gjort mot mig.”
 Han var en mäktig Guds tjänare. Kyrkan hade roligt åt 
honom, förföljde honom, sparkade ut honom och allting annat, 
men han var en Guds profet. Det han sa, det skedde. Det var 
många, som trodde på honom också, på den tiden. 

Jag vill visa Er, hur förförisk djävulen är.204  En dag satt han 
i sin studerkammare. Fram kom en mäktig ängel med krona 
på huvudet, gyllene skor på sig, en guldsnodd runt sina kläder 
och sa: ”Martin, känner Du igen mig?” Han sa: ”Jag är Din 
Herre och Frälsare. Det var jag, som frälste Dig. Tillbed 
mig, Martin!” Men den där profeten, som visste att det var 
någonting märkligt där, han fortsatte att titta på honom. Han 
sa: ”Martin, jag är Din Frälsare, Jesus Kristus. Tillbed mig! 
Känner Du inte igen mig, Martin?” 

Martin fortsatte att titta på honom, medan Skriften 205 

strömmade genom hans hjärna. Han sa: ”Satan, gå bort ifrån 
mig!” Han sa: ”Du har en krona på huvudet. Och Guds Ord 
säger, att ’Hans heliga ska kröna Honom’ vid tidsålderns slut.”
 Skulle inte det där ha varit ett bete för pingstvännerna? Ge 
akt på Ordet, broder! Det är där det lönar sig. 

Åter en dag i klostret, de hade ett gammalt helgon där och 206 

en skara unga munkar. En av dem var liksom irriterad. Ge akt 
på det här, här är en bra — en bra liknelse idag. Han ville vara 
någonting förmer än resten av dem. Han ville visa upp sig, 
auktoritet, någonting större, någonting bättre, förstklassiskt, 
Ni vet, och någonting stort och mäktigt. Han måste vara 
klassisk. Ville alltid att de andra bröderna inte… ser Ni, han 
måste vara annorlunda. Förstår Ni? Han, vad det än var fråga 
om, var han mycket arrogant. Han var den enda stenen på 
stranden. Det fanns ingen, som kunde mäta sig med honom. Se 
nu, vad som hände! Han måste ha någonting stort. Han måste 
jämföra sig med de — med de stora sällskapen. Följer Ni med 
mig? Förstår Ni? Så han sa, han profeterade. Han sa: ”Herren 
har gjort mig till profet också. Jag är profet.”
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 Nu fanns det en enda identifierad profet i landet, och det 
var den helige Martin. Han var född till profet. 

Men det här barnet, en ung man, en ung munk ungefär 207 

tjugofem år gammal, han sa: ”Herren har gjort mig till profet, 
och jag ska bevisa det för Er.” Han sa: ”I kväll ska Herren ge 
mig en stor, fin mantel, sätta den på mig, en vit mantel, och 
sitta bland Er. Då ska Ni allesammans komma fram till mig, 
förstår Ni?, och Ni ska ta order av mig.” 

Jämför nu det där med idag, förstår Ni: ”Jag ska vara 208 

organisationens ledare. Jag ska ta hand om Er, resten av Er 
munkar.”
 Och mycket riktigt, ”Den kvällen tändes ett ljus i 
byggnaden.”, så säger den helige Martins skrifter. Läs det! Och 
det är autentiskt. Det är historia. Och ljusen tändes och alla de 
andra såg på och här kom… Han hade en vit mantel på sig, 
där han stod ibland dem. Han sa: ”Ser Ni, vad jag sa till Er?” 
Men det där är tvärt emot Ordet. 

Och då han gick och fick fatt i skolans gamle domprost, 209 

gick han fram och tillbaka en liten stund, sa: ”Min son, det där 
låter inte riktigt.” Han sa: ”Det finns bara ett sätt.” Här är det! 
”Det finns bara ett sätt för oss att få veta. Det såg övernaturligt 
ut.” Gosse, pingstvännerna skulle ha nappat på det där, rot, 
sänke, rev, krok och allting annat! Han sa: ”Undret ser bra ut, 
men det verkar inte rätt ifråga om Ordet. Nu har vi en sådan 
person, en smord profet, vid namn Martin. Kom, gå fram inför 
honom!”
 Mannen sa: ”Nej, nej! Martin har ingenting med det här att 
göra.” 

Och de sa: ”Du ska gå i alla fall.”210  Och de tog honom i 
armen för att föra honom inför Martin, och manteln försvann 
från honom. 

Förstår Ni, ”Förföra de Utvalda, om det vore möjligt.”? Ser 211 

Ni, de känner dem. Jesus sa: ”Mina får känner mitt Ord.”
 ”Å,” säger Ni, ”’hör min röst.’”
 Det är Hans Ord. ”Människan ska inte leva av bröd allenast 
utan av vartenda Ord.” Förstår Ni? De förutbestämda vet det här. 
”Ett främmande ord, eller en främmande röst, följer de inte.”
 Så var det med de där männen fordom, de ville inte följa 
med. De visste, att Martin fanns där, en profet för den tiden, 
identifierad av Gud genom Ordet, som kunde Ordet. Och den 
där mannen ville inte stå inför Det. 

Han sa också: ”Där åteln är,” eller Ordet, ”dit, i rätt tid, 212 

kommer örnarna att samlas.” Det där är nu Matt-… Om Ni 
vill skriva ner det, är det Matteus 24:28. Matteus 24:24 är bara 
litet tidigare, fyra versar under det, ser Ni, om Ni vill ha tag i 
det. ”Där Åteln är,” där Mannat är, där Ordet är, ”dit kommer 
örnarna att församla sig.”
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Nu måste jag skynda mig. Jag tittade upp dit och såg vad 213 

klockan… Den är — den är sju eller åtta minuter över tolv. 
Jag ska skynda mig riktigt fort, eller så kan vi avsluta det i 
kväll, hur Ni nu än vill ha det. I förmiddag eller i kväll? Va? 
Hur många måste fara hem idag efter mötet, låt oss se Era 
händer, ser Ni! Å, ojoj, det är bäst vi fortsätter!

 Jag är ledsen för att jag håller de där människorna i 
telefonerna där ute så här, men jag ska skynda mig. Det är värt 
mer än Era pengar. För min del tror jag det är det, ser Ni. Era 
pengar kommer att förgås. Det gör inte det här. Det är Ordet. 
Förstår Ni? 

”Där Åteln är, dit kommer örnarna att församlas.”214  Där 
Åteln, där det — det dödade är, dit kommer örnarna att 
församlas. Där det färska köttet är, Ordet för den tiden, dit 
kommer örnarna att församlas.

 Men sedan det har ruttnat, då kommer gamarna att svärma 
om det. Ja. Förstår Ni, vad jag menar? Då någontig dödas, 
kommer örnarna här, men sedan det har legat där och ruttnat, 
då kommer gamarna. Örnen vill inte ha någonting att göra med 
det. Förstår Ni?

 Jesus sa: ”Där Åteln är,” där Mannat föll, den natten 
Mannat faller på nytt, ”dit kommer örnarna att församlas för 
att få det.” Det är Mannat för den tiden. Förstår Ni? Lägg 
märke till det!

Men sedan det har ruttnat, maskarna kommer i det, då 215 

kommer gamarna. De kan inte få väderkorn på det, förrän det blir 
ruttet. Inte underligt att Jesus stod där uppe och sa: ”Jerusalem, 
Du som stenade varenda profet!” Lägg märke till det personliga 
pronomenet, ser Ni: ”Jerusalem, Jerusalem, hur ofta har JAG…” 
Vem var Han? ”Hur ofta har jag inte velat samla Er, som en höna 
samlar sin kull, Ni som stenade varenda profet jag någonsin 
sände till Er,” den där stora församlingen, Jerusalem. 

Det Jerusalem, som inte är här på jorden, ”utan vi är 216 

från Jerusalem därovan”, som Ordet kom ifrån, från förut-
bestämmelsen, ser Ni. Inte det gamla Jerusalem som förgås, 
Det Nya Jerusalem, som inte kan förgås. Inte det gamla 
Jerusalem, som byggdes av människor, utan det Nya Jerusalem, 
som byggdes av Gud, ser Ni, Ordet där uppe, som nu håller på 
att uppenbaras. ”I min Faders hus finns många boningar. Jag 
ska gå och bereda dem åt Er”, Skaparen, som gör gator av guld 
osv. Det är Den, som inte förgås. 

”Jerusalem, Jerusalem, hur ofta har JAG inte velat”, från 217 

tidens begynnelse, inte en tredje Person, någon annan, utan 
”JAG skulle ha samlat Er under mina vingar, som en höna gör 
med sin kull, men Ni ville inte. Men nu har Er stund kommit.” 
Förstår Ni?
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 ”Där Åteln är, dit kommer örnarna att församla sig.” Men 
sedan åteln är rutten, då samlas gamarna. Förstår Ni? 

Lägg märke till att Moses aldrig gav Guds barn… Moses 218 

var en örn, och han gav aldrig Guds barn det, som fanns kvar 
efter Noa. Förstår Ni? Han hade det färska Gudsordet. ”Herren 
Gud mötte mig i öknen och bekräftade Sitt Ord och sände ner 
mig hit för att kalla ut Er.” Sedan kom det efterapare, som 
efterapade det. Förstår Ni? Men han hade Ordet för den tiden.
 För Gud sa till Abraham, han som hade löftet: ”Din säd 
skall bo i ett främmande land i fyrahundra år, men jag ska 
komma till dem och föra ut dem med mäktig hand.” 

Moses sa: ”Nu kommer Gud att tala till mig och visa mig, 219 

och han har sagt mig vad som ska göras, och jag ska säga det 
till Er.” Han sa: ”’JAG ÄR’ sände mig.”
 ”JAG ÄR!” Inte ”Jag var eller ska bli.” ”JAG ÄR”, presens, 
Ordet nu. Inte Ordet som var, eller Ordet som ska komma. 
Ordet som är nu. Förstår Ni? Får Ni tag i det? ”JAG ÄR!” 
”JAG ÄR” är Ordet. ”I begynnelsen var Ordet och Ordet var 
hos Gud.” Är det riktigt? ”JAG ÄR.” ”Gud sände mig som Sin 
profet, för att bevisa, att det här är sant. Jag är svaret på det 
här Ordet, sa till mig att komma hit ner och göra det här.” 

Och då han gjorde det, sa Farao: ”Tja, vi har gott om pojkar 220 

i vår grupp, som också kan göra det där.”, efterapare.
 Jesus sa: ”Det där kommer nu att upprepas igen i den 
yttersta tiden”, ser Ni, de ska påstå samma sak. Ge akt på vem, 
som kom ner först! Ge akt på vem, som höll sig till Ordet. Det är 
det, det är fråga om. Det är så man kan veta det, så Ni förstår.

Vi lägger märke till att Moses aldrig gav dem det som var 221 

för Noas tid: ”Vi ska bygga en ark nu, för det är Ordet, vet 
Ni. Noa byggde en ark en dag.” Nej, det där åt gamarna på. 
Nej, nej. Nej. 

Det här är ett utlovat Ord.222  Lägg märke till att för sitt 
budskap han hade från Gud, hade han det äkta, förutbestämda 
Gudsordet för den tiden.
 Inte heller serverade Jesus dem det, som var kvar efter 
Moses. Moses hade Ordet för den tiden, men Moses var profet. 
Här är Gud själv, ser Ni, Han serverade dem aldrig Mose — det 
som var kvar efter Moses.
 Men titta bara på gamarna där i den där organisationen, 
hur de frossade i det! ”Vi vet! Vi har Moses! Vi behöver inte 
ha Dig.” 

Han sa: ”Om Ni hade känt Moses, skulle Ni känna igen 223 

mig, för Moses talade om mig.” Å, ojoj! Förstår Ni?
 ”Där Åteln är, dit kommer örnarna att församlas.” Örnar! 
Det som nyss har dödats av Ordet, det Ord som är uppfött och 
gött och har uppenbarats och getts ut som Mat åt barnen.
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 Den gamla åteln nu, som har legat där i hunratals år, den 
kommer att förbli där.
 Samma sak nu! Luther hade ett budskap om sinnesändring, 
men Ni lutherska gamar! Baptisterna hade ett budskap, men Ni 
baptist-gamar! Förstår Ni? Pingstvännerna hade ett budskap, 
vi kommer hem nu, pingst-gamar!
 ”Men där Åteln är, dit ska örnarna församlas.” 

Kom ihåg, på den tiden kunde man inte ge en lutheran 224 

katolsk åtel att äta, (det kan man nu). Nej, minsann. Han hade 
färskt kött. Det var den församlingstidsåldern.
 Man kunde inte ge metodisten lutherskt budskap att äta. Å, 
nej, han ville inte ha den åteln. Den är rutten. Ser Ni, Livet hade 
redan lämnat den och gått in i någonting annat. Det där är den 
gamla stjälken, som är död, sedan fordom. Livet fortsätter.
 Inte heller kan man ge Jesu Kristi Brud pingstläror att äta. 
Nej, verkligen inte! Maskstungna organisationer, som inte alls 
duger! Nej, nej!
 För löftet är: ”Och innan den stora och fruktansvärda 
dagen ska komma, ska jag sända till Er profeten Elia. Han ska 
återupprätta barnens hjärtan tillbaka till fädernas Tro igen.” 
”Alla de här löftena hade gjorts i Bibeln, jag ska göra det, och 
där ska örnarna församla sig.” ”Alla, som Fadern har gett mig, 
ska komma till mig.” Förstår Ni? 

Jesus försökte aldrig med det där.225  Utan då Jesus kom, fann 
han de där svärmarna av gamar: ”Vi har Moses och lagen.” 
Förstår Ni? Jaa, det där var god mat fordom, då det dödades 
och gavs åt dem. Ser Ni, det var all right då.
 Men det här är vad som förutsades för Moses själv, som 
dödade offret, det sades: ”Herren, Er Gud, ska låta en Profet 
uppstå åt Er, en av Era egna bröder. Det ska ske, att varenda 
en, som inte håller sig till den Profeten och vad Han säger, ska 
bli avskuren från folkets gemenskap.” Och så blev det. 

Titta, hur omkring sexhundra av Gamla Testamentets 226 

olika profetior om Jesus Kristus gick i uppfyllelse där! ”De 
genomborrade mina händer och mina fötter.” Omkring, jag har 
glömt hur många, som gick i uppfyllelse de sista sju eller åtta 
timmarna av Hans liv, som alla de där profeterna hade sagt, 
fullständigt. 

Om jag skulle profetera idag, att en viss sak skulle ske inom 227 

ett år från nu, kanske jag hade — jag skulle ha tjugo procents 
chans, att det skulle ske, antingen det är rätt eller fel. Och om jag 
förutsa att det där skulle ske, och inte sa när, finge jag en mindre 
procent. Om jag förutsa när det skulle ske, ger det mig en mindre 
marginal. Om jag förutsa platsen där det skulle ske, då blir det 
en ännu mindre marginal. Om jag förutsa den… vem det skulle 
ske med, då hade jag fortfarande ungefär en hundratusendels 
marginal att det någonsin skulle ske, om det inte vore sant.
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 Och vartenda Ord, halleluja, som var skrivet om denne 
Messias, gick ordagrant i uppfyllelse. Till och med en dag, då 
Han läste Skrifterna, stannade Han mitt i meningen och sa: 
”Guds Ande är över mig till att predika Evangelium och befria 
de…” Och stannade just där mitt i meningen, för resten av det 
är vid Hans andra Tillkommelse. Amen! ”Himlar och jord ska 
förgås, det ska inte mina Ord.” Förstår Ni? 

Han var Ordet då, som matade dem då.228  Moses sa dem 
Sanningen, men, ser Ni, de gör alltid ett samfund av den, så att 
gamarna…
 Det är en del av Det kvar, sedan örnarna har ätit färdigt 
och gått hem. Då väntar de på att få se någonting annat. 
”Ordet”, säger de, ”Här är det meningen att Det ska komma. 
Vi fick ren igår, i morgon får vi får.” Förstår Ni, vad jag 
menar? ”Det finns gammal renåtel där nere att frossa på, men 
vi ska få får idag. Var är det någonstans?” Förstår Ni, vad 
jag menar? Änglamat! Folket, som åt manna en dag, om de 
försökte spara det till nästa dag, blev det förstört. Ser Ni inte 
alla förebilderna, hur fullkomligt det är? Samma sak nu! 

Lägg märke till att gamarna på Jesu tid också drev ut onda 229 

andar, smorda på den gamla åteln. Är det riktigt? De drev ut 
onda andar. Jesus sa så.
 Och kom ihåg, att de hade profeter på den tiden! Kaifas, 
översteprästen, profeterade. Hur många vet det? Kaifas 
profeterade. Lägg märke till ogräsets position på fältet! Det 
vattnas av samma smörjelse. Varför säger Bibeln att han 
profeterade? ”För att han var överstepräst det året.” En rutten 
asätare, ett ogräs och en tistel, som satt ibland Vetet. Men 
Anden var över honom, Guds äkta Helige Ande. Guds Helige 
Ande var över honom till att predika, profetera och förutsäga 
att det skulle ske, och han förnekade och korsfäste själva det 
stadfästa Ordet för den tiden.
 Å, barmhärtighet, broder! Hur länge till måste vi säga de här 
sakerna, ser Ni, hur mycket mer genom Skriften? Jag ska skynda 
mig. Jag har ungefär tio sidor här, med Skriftställen som bevisar 
allting. ”Samma sol över de rättfärdiga och de orättfärdiga.” 

För att bevisa det här sa Jesus: ”Om jag driver ut de onda 230 

andarna med Guds finger, vad driver Era barn ut dem med?” 
Nu drev de ut onda andar. De profeterade. Är det riktigt? Men 
kände inte igen Honom som Ordet för den tiden, (Varför?) För 
att Han inte samarbetade med dem.
 Ta nu Matteus 24:24: ”Falska kristusar”, smorda, ”ska 
uppstå, och det ska finnas falska profeter, som profeterar det”, 
ser Ni, ”och ska förföra till och med de Utvalda, om det vore 
möjligt.” Har Ni fått tag i det nu? 

Lägg märke till barnen! ”Vem driver barnen…231  Om jag 
driver ut onda andar med Guds Ord”, och Han var ju Guds 
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Ord, ”vem driver då Era samfundsbarn ut dem med?” Och nu 
är det bara Gud, som kan driva ut en ond ande, det vet vi, Gud 
allena. För den starke mannen måste vara starkare än den, som 
är i hans hus. De hade makt att göra det.
 Som Ni vet, i Uppenbarelseboken där, står det att han… 
att antikrist, som uppstod i den yttersta tiden: ”Gjorde tecken 
och under, som till och med förförde dem, som bodde på jordens 
yta, och förförde varenda en av dem, kristna och allesammans, 
vilkas namn inte var skrivna i Lammets Livsbok”, svaret till 
Matt. 24:24, ”vilkas namn inte var skrivna i Lammets Livsbok 
allt sedan världen grundlades.”
 Det Liv, som fanns i roten till det där — det där äkta 
apelsinträdet, som kom upp genom all citrus och allting 
annat och fortsatte och satte frukt i trädets topp, ovanför alla 
samfundsymper och -grenar. Får Ni fatt i det? Jag ska skynda 
mig. Den starke mannen… 

Kom ihåg David nu, han var uppriktig, ärlig, försökte göra 232 

Gud en tjänst och var inte vigd att göra det.
 ”De”, de smorda, men Jesus sa: ”De lär ut människors 
tolkningar (av Skrifterna) som trossatser”, ser Ni, inte Guds 
Ord, inte Hans stadfästa Ord, undervisar om en historisk 
Kristus, ser Ni, någonting som var.
 Och Bibeln säger: ”Han är.” ”Jag ÄR”, inte ”Jag var eller 
ska bli”. Jag ÄR, just nu.” Han är det där Ordet, som lever 
igenom här.
 Han var, i begynnelsen, Han var i… Han var i — i bladen, 
Han var i vippan, Han var i skalet, men nu är Han i Kornet.

Ska Du nu gå tillbaka och försöka leva igen?233  Tänk om det 
där Livet ginge tillbaka ner, tror Du att det där Livet, (som 
gått därifrån), någonsin skulle tala, gå tillbaka sedan det där 
gamla skalet har torkat upp, någonsin komma tillbaka och leva 
i det igen? Det gör det aldrig. ”För det är omöjligt för dessa, 
som en gång blev upplysta”, och inte fortsatte tillsammans 
med Ordet då Det gick i uppfyllelse, ”de är döda, borta, och 
törnena och tistlarna, som är undergången nära, vilkas ände är 
att brännas upp.” Är det riktigt?
 Nu ska jag skynda mig så fort jag kan. 

Lägg märke till Skriften nu! De undervisar om en historisk 234 

Gud, ser Ni, precis liksom de försöker leva i det förgågna, 
liksom: ”Tja, Wesley sa så och så.” Eller: ”Den och den sa så 
och så.” Man tackar nej till det Ord, som är utlovat för tiden, 
det Manna, som är klart identifierat för tidsåldern. De försöker 
hälla sina gamla lutherska, baptistiska och pingst-viner i våra 
nya läglar. Det fungerar inte. Och vårt nya vin i deras gamla 
läglar, det fungerar inte. Om de försöker hälla det här nya 
vinet i samfundet, blir deras dårskap uppenbarad. De kan inte 
göra det. Det spränger det. 
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”Nu, broder, har jag sett Guds Ord, fullkomligt genom 235 

Ordet!”

 ”Se nu här, doktor, om… Vi — vi kan inte ha Det Där.” 
Ned, jag tror Du har fått lite av det där på sista tiden. ”Vi, vi 
kan bara inte ha Det Där här nu. Jag — jag skulle hellre vilja 
att Du kanske bara går vidare.” Ni känner till det. Ser Ni, det 
fungerar inte. Det exploderar.

 ”Man sätter inte en ny lapp på en gammal klädnad, för den 
skulle riva sönder alltihop.” Förstår Ni? Sa inte Jesus det? Man 
kan inte hälla nytt Vin i gamla läglar. Det spränger dem. Det 
nya Vinet har Liv i Sig. All right. 

Lägg märke till någonting här, riktigt snabbt nu, medan 236 

vi avslutar … vårt tal! Lägg märke till Uppenbarelseboken 
16:13-14, om Ni vill anteckna det! Jag kanske inte får tid att gå till 
det. Jag vill att Ni ska försäkra Er om att se det. Lägg nu märke 
till att det här är ljudet mellan Sjätte och Sjunde Vredesskålen! 

Nu ska vi — vi ska sluta bara om en minut, om Ni bara kan 237 

stå ut några minuter till. Vi avslutar nu.

Lägg märke till det här!238  Uppenbarelseboken 16:13-14, mellan 
Sjätte och Sjunde Vredesskålen: ”Tre orena andar, som liknade 
paddor” (la Ni märke till det där?) ”gick ut ur munnen på någon.” 
Lägg nu märke till det här, raskt! Är Ni redo? Säg: ”Amen!” 
[Församlingen säger: ”Amen.” — Red.] En treenighet av andar! 

Samfundsbroder, sitt nu stilla bara en minut!239  Stig inte upp 
och gå ut ur rummet, där ute på radio, telefonuppkopplingen! 
Stäng inte av bandspelaren! Sitt stilla bara en minut och 
lyssna! Om Du är född av Gud, gör Du det. 

En treenighet av paddor!240  En padda är ett djur, som alltid 
tittar bakåt. Den tittar aldrig efter, vart den är på väg, den 
tittar efter, varifrån den kom. Förstår Ni? Förstår Ni inte? 
Var föddes treenighetsläran? Kom ihåg: ”tre orena andar”, 
individuella andar. Får Ni fatt i det? [Församlingen säger: 
”Amen.” — Red.]

Lägg märke till att de ser bakåt till Konciliet i Nicea, där 241 

treenighetsläran föddes, inte i Bibeln. Där finns ingenting 
sådant. De ser tillbaka till Niceakonciliet i Nicea, Rom, där 
treenigheten föddes.

 Lägg märke till var de kom ifrån! Lägg märke till det! 
Och padd-treenigheten kom ut ur en gammal treenighet, deras 
mor födde en ny treenighet. Vad kom den ut ur? En treenighet, 
”draken”, ser Ni, ”vilddjuret” och ”den falske profeten”. En 
ny treenighet. För när kom de här paddorna ut? När gjorde de 
det? Lägg märke till att de fanns där hela tiden, men det blev 
inte uppenbart förrän mellan Sjätte och Sjunde Vredesskålen, 
precis innan Inseglen öppnades för att uppenbara det.
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 ”För i den sjunde ängelns Budskap skulle Guds hemligheter 
tillkännages”, alla de här treenighetssakerna och falska dop 
och allting skulle uppenbaras. Gud, hjälp oss att förstå, vad 
som är Sanning! Och inte tänka att det är någon, som försöker 
säga någonting för att… 

Jag märker den där anden, som blir stött av Det Där, ser 242 

Ni. Jag talar inte om mig själv, broder. Jag talar om Herrens 
Ängel, som är i lägret. Det är exakt riktigt. 

Lägg märke till det, en treenighet!243  ”Draken”, hur många 
vet, vad draken var? Det var Rom. ”Och draken stod framför 
kvinnan för att uppsluka hennes barn, så snart det föddes.” 
Är det rätt? Vad betyder ”vilddjur” i Bibeln? Makt. All right. 
”Falsk profet, en falsk profet”, en falsk smord. Förstår Ni? 

Började var?244  Det här är ”falsk profet”, ental. ”Falsk 
profet”, den förste påven, och därifrån kom ”skökan och 
skökornas mor”, alltsammans.
 En falsk treenighet höll på att uppstå, inte i de tidiga 
tidsåldrarna, den skulle inte uppenbaras i de tidiga 
tidsåldrarna, den fortsatte tillsammans med den hela vägen. 
Men då de Sju Inseglen hade kommit och öppnat de där 
hemligheterna och uppenbarat dem, det är då ”paddorna, tre 
orena andar, som liknade paddor, kom ut för att uppenbara 
sig”, en treenighetslära emot Sanningen. Förstår Ni? Va!
 Ser Ni, var den kom ifrån? Ser Ni, vart den håller på att 
gå tillbaka. Ekumeniska Rådet. De är ju alla bröder i alla fall, 
samma andar, samma sak.
 Och se upp! Så bedrägligt, de utför kraftgärningar! Och 
dessa är onda andar, som går ut till alla jordens gudar och utför 
kraftgärningar, för att förföra dem i den yttersta tiden och 
kommer att lyckas göra det. Vad sa Gud om den där onde anden?
 Som sa: ”Jag ska fara ner och komma i munnen på de där 
profeterna och få dem att profetera en lögn, för att få Ahab att 
komma dit ut och bli dödad.” 

Gud sa: ”Gå! Du kommer att lyckas.245  Du kommer att få 
dem att tro det. De är inte på Ordet till att börja med.” Förstår 
Ni? ”Gå, för Du kommer att övertyga honom. Det är Du, 
som kommer att göra det, då Du kommer in i de där falska 
profeterna, för han förlitar sig på dem. Och han vet ingenting 
om Ordet, inte kommer han att försöka lära sig någonting om 
Det heller. Han kan inte göra det, för han är en tistel till att 
börja med.” Förstår Ni? Förstår Ni? ”Du kommer att lyckas.” 

Titta här på de här falska paddorna, som ser bakåt!246  ”Å, Du 
vet väl, vad de sa fordom där i Nicea?”
 Jag bryr mig inte om, vad de pratade om där i Nicea. Jag 
säger vad de sa här uppe vid Guds Tron, vad som skulle bli, 
inte vad som var, det som skulle bli, för Han är ”Jag ÄR”. 
Förstår Ni?
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 ”Falsk.” Se på det där! Hmpf. Lägg märke till var de kom 
ifrån! 

Lyssna nu noga!247  Vi ser klart, sedan de Sju Inseglen har 
öppnats, som ska uppenbara den där hemligheten. Vad är 
den där treenigheten? Förstår Ni? Var kallades det någonsin 
treenighet? Förstår Ni? Var i Bibeln nämndes ens ordet 
treenighet? Var skulle det kunna vara tre Gudar, så att vi 
skulle dyrka tre Gudar och inte vara hedningar?
 Hur kan de vara olika, då Han sa: ”Jag och min Fader är 
Ett”? ”Om Ni inte tror att jag är Han, kommer Ni att förgås 
i Era synder, ser Ni, Er otro.” Synd är otro. ”Ni kommer att 
förgås i Er otro.” 

Å, vem säger Ni, att jag är, varifrån säger Ni, 
 att jag kom,
Å, känner Ni min Fader, eller kan Ni säga 
 Hans Namn?
JAG ÄR Sarons ros, den klara 
 Morgonstjärnan. 

 Kan Ni säga mig vem Han är? 
JAG ÄR, som talade till Moses i den 
 brinnande Eldbusken,
JAG ÄR, Abrahams Gud, den klara 
 Morgonstjärnan.
JAG ÄR Sarons Ros, å, varifrån säger Ni, att 
 jag kom?
Å, känner Ni min Fader, eller kan Ni säga 
 Hans Namn? (Amen!)
JAG ÄR Alfa, Omega, Begynnelsen från Änden.
JAG ÄR hela Skapelsen, och Jesus är Hans 
 Namn. 

Det är riktigt. Ingen treenighet! Nej, minsann. Det är 248 

någonting falskt.

 De Sju Inseglen, som öppnar de där hemligheterna, vilka 
”skulle avslutas”, visar sig. De öppnade Inseglen ordnar, visar, 
klargör de gömda Sanningarna, som Inseglen hade gömt alla 
dessa år, genom alla dessa kyrkor och samfund.

 ”Den stora skökan” i Uppenbarelseboken sju… Vem var 
hon? Men hon är också ”SKÖKORNAS MODER”. Förstår Ni? 

”Du kallade dem ’gamar’, broder Branham” säger Du. Det 249 

är riktigt.

 Men kom ihåg att en gam är en fågel. Han är också smord 
till att flyga. ”De två andarna ska vara så lika, att det skulle 
förföra de Utvalda…” En gam är lika stor som — som en örn. 
Han skulle kunna flyga liksom den där örnen och är smord att 
flyga, eller att predika eller att profetera, lägg märke till det, 
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alldeles som örnen. Men han kan inte följa örnen i fråga om 
höjd. Nej, nej. Om han försöker följa örnen, blir hans dårskaper 
uppenbara. Jajamensan. Han kan inte följa örnen.
 Å, han kan säga: ”Jag tror på att Jesus Kristus är Guds 
Son. Jag tror på Gud Fader Allsmäktig, himmelens och jordens 
Skapare, Jesus Kristus Hans Son, osv.” Å, visst kan de göra 
det. Men hur är det med att Han är densamme igår, idag och i 
evighet? Förstår Ni? 

En örn är en specialbyggd fågel.250  Det finns ingenting likt 
honom på jorden, ser Ni. Han — han… Om en vråk, eller någon 
annan fågel, försöker följa honom, skulle den sprängas. Hans 
dårskap skulle förvisso bli uppenbar. Han skulle sprängas, då 
han försökte hälla det nya Vinet i en gammal lägel. Ser Ni, han 
skulle sprängas. Han skulle upplösas. Han är inte gjord, han är 
inte… Hans kropp är inte byggd så, att han kan uppehålla sig 
där uppe. Då han kommer dit upp i de där mäktiga sfärerna, 
kommer han att sprängas i bitar, om han inte är skapad, vigd, 
förutbestämd, född till örn. Förstår Ni? Fjädrarna skulle flyga 
ut ur hans vingar, och han skulle falla till marken. Förvisso. Han 
kan inte följa örnen i fråga om höjd. Om han försöker, blir hans 
dårskap uppenbarad. Det är riktigt. Man kan inte. 

Varför? Han kan inte se som örnen.251  Vad skulle det tjäna till, 
att försöka hoppa riktigt högt, då man inte kan se var man är, 
då man är där uppe? Och om han skulle försöka, bara försöka, 
att efterapa den här örnen, höjdmässigt, blir han så blind, att 
han inte vet vad han är så upphetsad över. Det är riktigt. Han 
skriker och skränar och håller igång. Men tala bara Ordet till 
honom, gosse, där blir hans dårskap uppenbar.
 Tala med honom om dopet i Jesu Kristi Namn, eller att Han 
är densamme igår, idag och i evighet, alla — allting sånt, och 
säg det till honom! ”Å, å, vänta nu bara en minut!” Förstår Ni? 
Å, ja, där faller hans fjädrar. Ser Ni, han är alldeles upprymd 
och profeterar och driver ut onda andar och talar i tungor och 
skriker och håller igång, springer fram och tillbaka på golvet. 
Men försök inte följa med Dit Upp! Å, han kommer förvisso att 
bli avslöjad.
 Ändå är han vigd. Han är smord. Han kan flyga. Han kan 
hålla balansen, komma dit upp, men inte… bara till en viss 
gräns. Ser Ni, han kan äta kadaver, men han kan inte äta det 
färska Köttet, som kommer från Tronen.
 Han är blind. Han är alldeles upprymd, men han vet inte 
varför han är så upprymd. Ser Ni, samma Ande föll över 
honom, liksom regnet, som skulle göra honom till vete, men 
han är inte vete till att börja med. Han blir rasande. ”Å, jag 
går inte på någonting… Å, nej, minsann! Jag vet att doktor 
Jones sa…” All right, fortsätt! Förstår Ni? Fortsätt bara, 
om Du vill!
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Nej, lägg märke till det, han är inte född, eller byggd, eller 252 

förutbestämd, att vara den sortens fågel. Han kan… Han 
är en… är kanske en citron, som växer på ett apelsinträd, 
men han kom aldrig från rötterna. Han är någonting, som har 
blivit tillagt. Och då de kommer så högt upp i sina samfund, 
att de inte kan se Guds förutbestämda Ord stadfäst, då blir 
deras dårskap uppenbar. ”Å, det där! Gloria över huvudet och 
allting, å, det där är nonsens.” Förstår Ni? Avslöjad. 

Han är inte byggd för att se så långt.253  Han kan bara se 
så långt, som hans samfundsglasögon vill låta honom se. Men 
därefter är han lika blind som en fladdermus. Det är då, hans 
dårskap avslöjas. Förstår Ni? Det är då den sanne örnen sätter 
sig ner för att äta. Jajamensan. Det är där, de sanna, utvalda 
örnarna ser vad han är. Då han inte kan ta emot det där Ordet, 
just då vet de, att han är en samfundsgam.

Nå, varför kan han inte flyga?254  Därför att, titta vad han 
har ätit! Han har ätit ruttet samfundskadaver. Det kan inte 
— det kan inte förandliga hans kropp, får honom inte i form 
andligen, med andra ord, så att det lyfter honom upp över 
samfunds-olikheterna. Förstår Ni? Ser Ni, han har bara fått 
ruttna saker att äta, hans kropp är gjord av det. Han kan inte 
fara dit upp, dit det färska Köttet bär den där örnen. Han kan 
bara inte göra det. Förstår Ni?

Det där uppyller Matteus 24:24.255  Han flyger, hoppar upp 
i luften, flaxar med vingarna, men han kan bara inte komma 
högt nog. Förstår Ni? Det är riktigt. Ser Ni, han kan inte fara, 
han kan inte nå högt nog för att få tag i det där färska Mannat. 
Han kan äta det gamla mannat, som är här nere på marken, de 
gamla döda kaninerna, som blev överkörda för en vecka sedan, 
och en månad sedan, eller fyrtio år sedan, det besmittade. Han 
kan äta det där och bara frossa i det och skrika och ropa och 
hålla igång, hoppa upp och flyga som en annan örn. Han är 
smord som en annan fågel.
 Och han är ett slags örn, en vråk är det. Det vet vi. Visst är 
han det, men han kan inte följa den där äkta örnen. Förstår Ni? 
Han kan bara inte göra det. Nej, minsann. Hans kropp är inte så 
byggd. Han har ätit annan åtel, ser Ni, och det var inte… Det 
var inte — det var inte det färska Köttet, det färska Mannat. Det 
var någonting, som Luther sa, Wesley sa eller doktor Så-och-så 
sa. Det var inte vad Jesus sa för den här tiden.

Låt oss gå nu, avsluta.256  Smorda, ”Kristusar”, i den 
yttersta tiden, men de ”falska lärarna och den falske 
profeten” då. Lägg märke till hur slående det är! Nu vill 
jag, att Ni ska jämföra det här, vi har inte tid att läsa det, 
Matteus 24:24 med Andra Timoteusbrevet 3:8. 
 Matteus 24:24 säger om den yttersta tiden, ser Ni: ”Det ska 
komma falska Kristusar”, falska smorda, ”falska profeter, och 
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de ska göra tecken och under”, precis som den Verklige — den 
Verklige, ”och ska — och ska nästan förföra till och med de 
Utvalda.” Lägg nu märke till att det var Jesus, som talade. 

Här kom Paulus, strax efter Honom, och sa: ”I den yttersta 257 

tiden nu, ska det komma religiösa människor, ser Ni, som har 
en formell gudsfruktan. Och leda dumma kvinnor, som drivs 
av alla slags världsliga lustar.”
 Och de undrar och säger: ”Varför hackar Du på 
kvinnorna?” Å, Du milde! De ser det bara inte.
 ”Leder dumma kvinnor, tyngda av olika lustar”, bort från saker 
som … av … Förstår Ni, ”Och liksom Jannes och Jambres…”
 Matt. 24:24, ”falska Kristusar”, falska smorda, som gör 
tecken och under för att förföra de Utvalda.
 ”Liksom nu Jannes och Jambres stod emot Moses, så 
kommer dessa fördärvade, fördärvade sinnen ifråga om Tron.” 
Inte ”en tro”. ”Tron”!
 ”En Tro, en Herre, ett do…” Man kan inte ha ”en Tro” 
utan att tro på ”en Herre”. Man kan inte ha två dop, och inte 
ett för Fadern och Sonen, Den Helige Ande. ”Ett dop”, Jesus 
Kristus. Det är riktigt. Ser Ni, falskt dop! 

Lägg märke till det, jämför dem med varandra nu, då Ni 258 

kommer hem! Lägg märke till Matteus 24:24, där Jesus talar, 
Paulus i Andra Timoteusbrevet 3:8, många andra! Och jämför nu 
det där! 

Och lägg sedan till ännu ett Skriftställe, Lukas 17:30, Malaki 4!259 

 ”Liksom Jannes och Jambres stod emot Moses”, den 
tidens smorda Ord, ”så kommer dessa män”, inte man, ”män”, 
smorda, ”att stå emot Sanningen.”

”Just vid den tid, då Människosonen uppenbaras.”260  
Uppenbarelseboken 10:1-7, läs det, då Ni kommer hem, ”den 
sjunde ängelns Budskap, som öppnar Inseglen.” Vad är det? 
Det är inte ängeln, som är Människosonen, utan budbäraren 
uppenbarar Människosonen. Kan Ni skilja på det nu? Det är där 
det tycks vara så svårt för er, ser Ni. Inte Människosonen själv, 
utan den sjunde ängeln, den sjunde budbäraren, uppenbarar 
Människo-sonen för allmänheten, för Det har lämnat skalstadiet. 
Han kan inte organisera Det. Det är Kornet självt igen.
 ”Och vid den tiden kommer Jannes och Jambres att stå 
emot”, smorda (låtsastroende och otroende, den formella 
församlingen och pingstvännerna) ställer sig upp emot det 
sanna Kornet, ”men låt dem vara i fred, deras dårskap kommer 
att bli avslöjad, liksom deras blev.” Förstår Ni? Fattar Ni nu? 
[Församlingen säger: ”Amen.” — Red.]

Uppenbarelseboken 10 säger: ”Vid den tid, då den sjunde 261 

ängelns röst ljuder”. Kom ihåg nu, den sjunde, Laodiceas 
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Församlings-tidsålder. ”Ljudet av den ängeln”, då den 
församlings-tidsåldern redan har blivit samfund och en 
församlings-tidsålder, då den är klar med sin pingstorganisation, 
då budbäraren till den…

 Vad var varje enskild budbärare? Vad var Martin Luther? 
En tillrättavisning till katolikerna. Vad var Wesley? En 
tillrättavisning till lutheranerna. Vad var pingstvännerna? En 
tillrättavisning till de andra. Vart har Livet gått nu? Bort ifrån 
någon organisation. Inget skal mera. Det är Kornet. Vad är det? 
En tillrättavisning till pingstvännerna ser Ni, för att uppfylla 
den här tidens Skriftställen. Förstår Ni? 

Lägg märke till det, just den dag, då den här budbäraren… 262 

Inte då han börjar, utan då han börjar tillkännage sitt 
Budskap! Förstår Ni? Första Rycket, helbrägdagörelse, Andra 
Rycket, profeterande, Tredje Rycket, öppningen av Ordet, 
hemligheterna uppenbarade. Inget mer, det finns inget högre 
stånd, som kan uppenbara Ordet, än profeter. Men enda sättet, 
en profet kan stadfästas på, är genom Ordet. Och kom ihåg, 
att Tredje Rycket var öppnandet av de Sju Inseglen, för att 
uppenbara den fördolda Sanning, som har varit förseglad i 
Ordet. Ser Ni det? [Församlingen säger ”Amen.” — Red.]

 Det är då, vid den tiden då detta ska ske, som Jannes och 
Jambres, efteraparna, kommer att visa sig igen. Precis liksom 
de gjorde då Moses kom med det ursprungliga Ordet för att 
säga Det, dyker de upp för att efterapa Det. Precis exakt rätt. 
Ser Ni nu, vad Matteus 24:24 är? Smorda, ser Ni! 

Nu är det tre saker vi ska säga, innan vi avslutar. Det här 263 

är det. Jag vill, att Ni ska lyssna riktigt noga nu, då vi avslutar. 
Tre saker, kom ihåg det, tre saker har gått i uppfyllelse. Tre 
saker ligger framför Er just nu. 

För det första. Världen är i ett Sodoms-tillstånd. Jesus sa, 264 

att det skulle ske. Titta på perversiteten! Våra kvinnor försöker 
uppföra sig som män, våra män försöker uppföra sig som 
kvinnor, förkvinnligade, ruttna, orena, simpla, demonbesatta, 
och vet det inte. Bibeln har sagt, att det skulle ske, och det är 
så det är. 

För det andra. Det är vid den tiden, enligt Skriftstället här, 265 

som Jannes och Jambres dyker upp. Det var det andra. 

För det tredje. Det är vid samma tid, som Människosonen 266 

ska uppenbaras.

Där är Din troende, Din låtsastroende och Din otroende.267  
Där finns ett äkta, enastående Ord, som är stadfäst, där 
finns den låtsastroende, som efterapar Det, och där finns den 
otroende, som förkastar alltsammans. 
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Men det ska bli Ljust vid aftontiden,
vägen till Härligheten ska Du säkert hitta. 
 (Är det riktigt?)
Nationer bryter samman, Israel håller på att 
 vakna,
De tecken vår Bibel har förutsagt.
Och Hedningarnas dagar är räknade (Sodom), 
 betungade av skräck,
Vänd om, o, förskingrade till Ert eget!
Återlösningens dag är nära,
Människornas hjärtan sviktar av fasa,
Var fylld med Guds Ande, ha Era lampor 
 putsade och klara, (så Ni kan se nutidens 
 Ord,)
Se uppåt, Er återlösning är nära!
Falska profeter ljuger, (de sa, att de skulle 
 vara här, smorda), Guds Sanning förnekar de, 
Att Jesus Kristus är vår Gud.

 Det vill säga, de tror Det inte. Bibeln har sagt, att det här 
skulle finnas här. Här är det! 

Men vi ska vandra där apostlarna har gått. 
 (Samma Ljus! ”Och återupprätta fädernas 
 Tro åt barnen.”)
Återlösningens dag är nära, så nära,
Människornas hjärtan sviktar av fasa, (jorden 
 faller samman),
Å, var fylld med Guds Ande, ha Era lampor 
 putsade och klara!
Se uppåt, Er återlösning är nära!

 Tror Ni på det där? [Församlingen säger: ”Amen.” — Red.] 
Låt oss böja våra huvuden, då! 

Ut i landet, dit det här Budskapet går, från Östkusten till 268 

Västern, från Kalifornien till New York, ner till Södern, upp 
till Norden, ut på missionsfälten och vart Det än kommer, och 
i det här tabernaklet. Vi är fattiga. Vi har inte de här mäktiga, 
blomstrande sakerna och television-sändningarna. Vi försöker 
bara göra så gott vi kan. ”Men alla, som Fadern gar gett mig, 
kommer att komma.” 

Nu vill jag, att Ni ska veta, att det här är säkert, Ni, som 269 

lyssnar till det här bandet också. Ni kanske har trott idag, 
att jag försökte säga det där om mig själv, eftersom jag bar 
fram det här Budskapet. Jag har inte mer att göra med det än 
ingenting, ingenting annat än bara en röst. Och min röst, till 
och med mot mitt bättre vetande. Jag ville vara pälsjägare. 
Men det är min Faders vilja, som jag förklarar mig göra och 
bestämde mig för att göra.
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 Det var inte jag, som uppenbarade mig nere vid floden, 
jag bara stod där, då Han uppenbarade Sig. Det är inte jag, 
som utför de här sakerna och förutsäger de ting som sker så 
fullkomligt som de gör, jag är bara en, som är i närheten då 
Han gör det. Jag var bara en röst, som Han använde för att 
säga Det. Det var inte vad jag visste, det var vad jag bara 
överlät mig åt, som Han talade genom. Det är inte jag, det 
var inte den sjunde ängeln, å, nej, det var uppenbarelsen av 
Människosonen. Det var inte ängeln, hans budskap, det var 
hemligheten, som Gud avslöjade. Det är inte en människa, det 
är Gud. Ängeln var inte Människosonen, han var budbäraren 
från Människosonen. Människosonen är Kristus, det är 
Honom Ni äter av. Ni äter inte av en människa, en människa, 
hennes ord kommer att svika. Men Ni äter av Människosonens 
osvikliga Kropps-Ord.

Om Du inte till fullo har ätit upp vartenda Ord, så att det 270 

ger Dig kraft att flyga över alla de här samfunden och världens 
ting, vill Du göra det nu, medan vi ber? 

Käre Fader, det här är någonting svårt.271  Det är inte lätt för 
en dödlig att göra det. Du vet allting. Och jag ber Dig, käre 
Gud, att det inte ska bli missförstått. Utan må människorna 
vandra i Ditt Ords Ljus! 

Och, Fader Gud, jag vet inte vilka de Utvalda är, Du vet 272 

det. Jag vet inte, när Din tillkommelse är. Utan jag vet bara att 
Du sa att då det här sker, dessa falska smorda, inte precis då 
de satte igång.
 Moses lät dem bara vara ifred, för han kunde inte göra 
någonting mer åt det. Han kunde bara säga vad Du sa. Du sa 
till honom att kalla fram flugor, sedan kallade de fram dem. 
Du sa till honom att förvandla vattnet till blod, sedan gjorde 
de det. Moses utförde bara, Ord för Ord, vad Du sa, men sedan 
var det Du, som gjorde dårskapen uppenbar. 

Nu, Fader, är Du fortfarande Gud.273  Samma Ord sa att det här 
skulle ske i den yttersta tiden. Mången ärlig person, som vi sa förra 
söndagen, som har satt sin hand till den där Arken på en ny vagn, 
och inte på leviternas axlar, har fallit död ner, ”döda i synder och 
överträdelser”, argumenterar emot sina egna samveten. 

Många predikanter, som sitter i sin kammare och läser Ordet 274 

och vänder sida fort, för att slippa ge en trumpetstöt, så att han 
mister sin sociala ställning hos allmänheten, hos sin församling 
och hos sitt samfund. Gud, hjälp oss att aldrig göra det! 

Rena vårt hjärta, Herre, från all världens smuts!275  Herre, jag 
står färdig för rening. Jag står färdig, tillsammans med den här 
församlingen och alla dem som lyssnar, och vem som helst, som 
kommer att lyssna till det här bandet. Jag står, Herre, och ber 
om rening. Herre, ta mig till krukmakarens hus och bryt sönder 
mig, forma mig till en tjänare, som Du skulle vilja ha.
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 För, Herre Jesus, ”Jag är en man med orena läppar”, som 
Jesaja ropade, ”som bor ibland ett folk som har orena läppar, 
och ve mig, för jag ser Guds uppenbarelse bli uppenbar”, 
liksom Jesaja såg Änglarna i Templet. Jag ser ändens tid, 
Herre, och ve mig och min familj, ve mig och mitt folk! Å, 
Evige Gud, ha barmhärtighet med oss! Jag ber för mig själv 
och människorna. Låt oss inte förgås tillsammans med de där, 
som inte tror, utan må vi få leva tillsammans med de troende! 

Vartenda samfund, Herre, varenda man eller kvinna…276  Jag 
kan inte be Dig att välsigna ett samfund, då jag vet, att Du är 
emot det. Utan jag kan bara säga, Herre, om Du har några av 
Dina får ute bland dem, må de höra på det här bandet! Må de 
höra Det, Herre, och förstå Det med den förståelse Du kommer 
att ge dem, och må de komma ut och ta emot Dig! Må de inte 
bli förförda av den här tidens blindhet och tradition! Må de 
inte försöka äta någonting som… eller som var en åtel för en 
annan tid. Må de ta emot Ordet.
 Det där är sättet, som fariseerna korsfäste Dig på, Herre. De 
tog åteln för Mose tid och försökte frossa på den, efter att Du hade 
gett förebilden i öknen till det färska Mannat varenda kväll, som 
betyder varje generation. Det var där de felade. Det förgiftade 
dem. Det dödade dem, att äta den där besmittade maten.
 Och andligen gör det samma sak idag, dödar dem andligen 
med ett samfund.
 Hjälp oss, käre Gud! Det är i Din hand nu, alltsammans. I 
Jesu Kristi Namn. 

Med Era huvuden böjda ska vi, medan Ni fattar era beslut, 277 

sjunga den där: Vill Du gå hela vägen? 
Jag kan höra min Fräls… (och Han är 
 Ordet)… -sare kalla, jag kan höra…

 ”Å, jag har vandrat länge, men faktiskt, just nu hör jag 
Honom: ’Kommen till mig, alla Ni som famlar Er fram’. Hör: 
’Ta upp Ditt kors, följ mig dagligen!’ ’Ja, om jag än vandrar i 
dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ner genom de skuggiga, 
gröna betesmarkerna och vid de stilla vattnen.’”

Och dit Han leder mig…
 ”Herre, jag ser den där treenighetsdårskapen. Jag ser hela 
världen insådd i den, ogräs som växer överallt. Men dit Du leder 
mig nu, Herre, ska jag vara som dessa i Apostlagärningarna 19. 
’Då de hörde detta, lät de sig döpas om igen i Jesu Kristi Namn.’”

…följa, (”Jag har gått en del av vägen, 
 Herre, tillräckligt för att ta emot Dig.”)
Nu vill jag följa Honom hela vägen.

 [Broder Branham börjar nynna på ”Vart Han leder 
mig” — Red.]



DE SMORDA I ÄNDENS TID 61

Käre Gud, jag litar på, att det där kom från mitt hjärta.278  
Jag litar på, att det kom från allas hjärtan, som sjunger med 
nu, kanske många, som kommer att höra det här bandet, som 
inte är här eller inte hör det nu. Må vi vara villiga, Herre, vad 
det än kostar! Det står: ”Liksom en man, som går för att möta 
en annan armé, en soldat, en kung, han sätter sig först ner och 
räknar ut, om han kan göra det, kan han ge upp det, som hör 
världen till? Kan Du ge upp, förena Dig med Guds skrivna 
Ords armé, marschera tillsammans med Hans soldater, flyga 
tillsammans med Hans örnar?” Ge oss det, Herre, i Jesu Namn! 

Tror Ni? Tar Ni emot Honom?279  All right. Vi ska träffa Er här 
igen, ikväll, om Herren vill. Tror Ni, att det där är Sanningen? 
[Församlingen säger: ”Amen.” — Red.] Är det klart nog? 
[”Amen.”]

Så ta det Namnet Jesus med Dig, 
Sorgens och eländets barn, 
Det ska ge Dig tröst och lycka, 
Ta det med vart-…

 Skaka nu hand med någon bredvid Dig! 

Dyra Namn, å, hur ljuvt! 
Jordens hopp, jordens hopp, Himlens fröjd, 
Dyra Namn, å, hur ljuvt! 
Jordens hopp och Himlens fröjd!

Vi böjer oss för Jesu Namn, 
Faller ner inför Hans fot,
Kungars Kung vi skola kröna… (Han är 
 Gud, då.)
Då vår resa slutad är.
Dyra Namn, dyra Namn, å, hur ljuvt, å, hur 
 ljuvt!
Jordens hopp och Himlens fröjd, 
Dyra Namn, å, hur ljuvt! 
Jordens hopp och Himlens fröjd! 

Jag antar, att alla predikanterna blev igenkända och 280 

presenterade i förmiddag.

 Då en människa har bett hela veckan, undrat vad, har sett 
de här Skriftställena, och de står där mitt framför en. ”Och ve 
mig”, sa Paulus, ”om jag inte predikar Evangelium!” Vid sin 
vägs slut sa han: ”Jag har inte undandragit mig att förkunna 
Guds hela Rådslut för Er, så som Det blev mig givet.” 

Jag glömmer ibland att ge mitt erkännande till och 281 

presentera saker, att välsigna de små barnen.

 Billy sa här om dagen, en man kom och sa: ”Jag har kommit 
hit i två års tid för att få mitt lilla barn välsignat.”
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 Billy sa: ”Tyck inte så illa om det! Jag har ett litet barn, ett 
år gammal, och han har inte heller blivit välsignad än. Så jag 
antar, att jag bara får vänta tills han blir gammal nog att gå 
dit fram själv.” 

Så vi finner, broder, syster, det är inte — det är inte, ser Ni, 282 

jag… En sak, vi bör bära fram våra barn.
 Vi bör döpa varenda en. Där finns en bassäng, här är 
vatten. Om Du inte har blivit döpt, vad hindrar Dig? Här finns 
vatten. Kom just nu! Vänta inte tills ikväll, kom just nu! Här 
står män, som kommer att döpa vem som helst, som har gjort 
bättring och bekänt. Om Du har blivit döpt ett dussin gånger, 
kommer de att döpa Dig i Jesu Kristi Namn till syndernas 
förlåtelse. Förstår Du? Vi är det där. 

Men, ser Ni, Budskapet ligger på mitt hjärta. Jag måste få 283 

ut det. Det är mitt enda syfte, oavsett vad min hustru säger, 
mina barn säger, min pastor säger, mitt vad som helst säger. 
Det är min Herre! Jag måste få ut Det Där. Det är mitt enda 
syfte. 

Och många gånger glömmer jag nu att ge mitt erkännande 284 

åt predikanterna. Jag gissar att kanske… Vår broder, broder 
Neville, en värdefull man. De här andra bröderna här, vi är 
glada att ha Er. 

Det är inte så, att vi är oeniga med Dig, broder, för att 285 

vara annorlunda. Många av Er här kanske är treenighets-
predikanter. Vi vill inte vara arga på Er. Vi älskar Er. Om vi 
inte gjorde det, om jag inte trodde på det där, skulle jag aldrig 
lämna den här kyrkan förrän jag kommit ner på mina knän och 
sagt: ”Gud, gör mig rätt!”
 Jag vill inte ha den där högdragna, själviska anden blandad 
med min. Jag vill att min ande ska vara ren och skär, broderlig 
kärlek, helig med den Helige Ande. Om nu någon gör någonting 
fel mot mig, så är det all right. Och fastän jag skulle kunna ha 
rätt att ge igen, vill jag inte ha det i mitt liv. Nej, jag — jag vill 
ha kärlek. Jag vill vara redo att tillrättavisa med kärlek, med 
kärlek, som absolut svarar för det där ute. 

Jag menar inte att vara annorlunda.286  Metodist, baptist, 
katolik, presbyterian, vem Du än är, jag säger inte de här 
sakerna för att vara annorlunda, vara högdragen mot Dig. Om 
jag gjorde det, vore jag en skrymtare och borde vara här nere 
vid altaret och be mig igenom till Gud.
 Men jag säger det för kärlekens skull och jag ser, vart Du 
är på väg. Nu säger jag inte det här i mig själv för att ta mig 
friheter. Jag ger Er SÅ SÄGER HERREN. Det är Sanningen. 
Och jag älskar Er för de där sakerna. Gud välsigne Er! 

Nu då vi sjunger en vers till på den här sången, låt oss göra 287 

det, innan vi går. Vi vill, att Ni ska vara här ikväll, om Ni kan. 
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Om Ni inte kan, må Gud vara med Er tills vi träffas! Vi ber 
bara, att Gud ska — ska välsigna Er och ge Er det bästa av Sitt 
land, ser Ni.

Tag det Namnet… 
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