
ORM ENS SÄ D

 Käre Gud, den store och mäktige Gud, som formade  
 allting genom Sin Andes kraft och har gett oss Jesus 
Kristus, Sin enfödde Son, vilken frikostigt dog för oss syndare, 
den Rättfärdige för de orättfärdiga, för att försona oss tillbaka 
in i denna underbara gemenskap, som vi åter har med Gud. 
Som vi har fått lära oss i det välsignade Ordet, att vi hade 
gemenskap med Honom innan världen grundlades. ”Då 
morgonstjärnorna sjöng tillsammans och Guds söner ropade 
av glädje, långt tillbaka innan världen grundlades.” Hur vet vi, 
att det där inte var vid samma tid, som Lammet slaktades, att 
Gud då inte, i Sin mäktiga tanke, såg oss ropa och fröjda oss i 
vår frälsning genom Jesus?
2 Och i kväll har vi bara fått en försmak av den där mäktiga 
Gudomliga härligheten, som ska uppenbaras vid Hans 
andra Tillkommelse. All sjukdom och sorg kommer att vara 
avskaffad. Då kommer vi att ha en kropp lik Hans egen härliga 
kropp, för vi ska se Honom sådan Han är. Då vi här ser på hur 
våra händer vissnar, vårt hår blir grått och våra axlar sluttar, 
är vi på det klara med att vi är dödliga och på väg mot det 
stoft, från vilket våra huvuden är böjda nu och som vi kom 
från. Men, Herre, Gud, precis lika säkert som att Du är Gud, 
gav Du ett löfte, att vi slulle uppstå igen i den yttersta tiden 
och vi tror på det.
3 Högtidligt står vi med vår tro ikväll i Din närvaro och 
kommer med djärvhet, för att Jesus bjöd oss att göra det. Inte 
på grund av någonting gott, som vi har gjort, för vi har inte 
gjort någonting rätt, utan vi kommer ödmjukt och bekänner, 
att vi äger denna skatt, som har blivit oss tilldelad på grund av 
Hans nåd. Därför kommer vi och ber, att Du ska välsigna oss 
ikväll, då vi frambär Ordet. För det är skrivet, att: ”Människan 
skall inte leva av bröd allenast utan av vart och ett Ord, som 
utgår ur Guds mun.” Och låt Guds mun tala ikväll! Låt orden 
komma fram och må Det gå djupt in i våra, lyssnarnas, hjärtan 
och vara fyllda med Din Ande och Din Närvaro! För vi ber om 
det i Jesu Namn. Amen.
4 I — idag och igår, förra kvällen rättare sagt, och idag har vi 
talat om ämnet, först, för att komma fram till detta: Varför vi 
inte är ett samfund. Och vi har gjort det ganska starkt, varför 
vi inte är ett samfund och varför vi inte tror på samfund. För vi 
finner det i Bibeln, att samfunden aldrig var instiftade av Gud, 
de var instiftade av djävulen, och bevisade det med Bibeln. 
Och hur det, genom samfund, uppkommer misstag. Nu säger 
vi det här för att tillrättavisa och få det här tabernaklet in i en 
gemenskap runt Guds välsignade Ord. Så att vårt hopp inte är 
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byggt på vad ett samfund säger eller vad någon människa säger. 
Det är byggt på vad Herren Gud har sagt. Och det är det enda 
sättet vi någonsin kan bli rätt tillrättavisade på.
5 Och i förmiddags hade jag fem olika saker, tror jag, 
som uppkom genom samfunden, som absolut inte omtalas i 
Bibeln, som de protestantiska kyrkorna böjer sig för och lär 
som doktrin samma sak, som den gamla skökomodern, den 
katolska kyrkan predikar, och de kom ut i den protestantiska 
församlingen. Och vi böjer oss för samma sak, som är tvärt 
emot allt Guds Ord.
6 Den första samfundsförsamlingen, vi slog upp det i 
eftermiddags i Nicene-fädernas historia om den Nicenska 
församlingen. Vid apostlarnas död kom de Nicenska fäderna 
och de fortsatte i åtskilliga år. Trehundratjugofem år, till sist 
kom vi till — till Nicaea, Frankrike, där de hade det — det 
stora Nicaea-konciliet. Och där inne utformade de de här 
dogmerna, som den katolska kyrkan har nu och som också har 
överlämnats till protestanterna.
7 Och som jag sa i — i undervisningen i förmiddags: ”Var 
och en av de här församlingstidsåldrarna, fram till den — till 
Tessalonikas församlingstidsålder, den mörka medeltidens 
femtonhundra år, var det inte en enda gång, som Han inte sa: 
’Du har fortfarande mitt Namn.’”
8 Och å andra sidan var de inte i Kristus längre, de kom ut 
i ett samfundsnamn: ”katolik, luthersk, wesleyansk, baptist, 
presbyterian, pingstvän”, osv.
9 Men precis före tidsålderns avslutning sa Han: ”Jag 
sätter framför Dig en öppen dörr.” Förstår Ni? Och det är 
den tidsåldern vi tror, att vi är i just nu, den öppna dörrens 
tidsålder, mellan de sista, som går ut ur Laodiceas församling.
10 Och det är exakt trehundratjugofem år till Laodicea-
konciliet. Och där inne antog de de här formerna, såsom 
bestänkning, begjutning och falska dop, falsk helig ande, alla 
de här andra sakerna. De antog det.
11 Och sedan, då Luther, som var präst, kom ut ur den katolska 
kyrkan och tog de här sakerna med sig. Och därifrån kom 
Zwingli ut, från Zwingli kom Calvin ut, från Calvin kom Wesley 
ut, å, osv. Och de bara fortsatte att föra de här dogmerna vidare. 
Och hur ska Gud kunna leda Sin församling, då de följer vägar, 
som Han aldrig ens banade för dem att bli ledda på?
12 Och kom ihåg, att i Uppenbarelseboken 17 fann vi 
”kvinnan”. De här orden är nu rakt på sak. De är skrivna i 
Bibeln, så jag antar, att jag kan säga dem. Det står, att den 
här kvinnan var en ”sköka”. Det betyder, att hon var en illa 
beryktad kvinna, att det var meningen, att hon skulle vara gift 
med en äkta man och bedrev otukt med världen. Och hon hade 
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en… Hon var en ”MOR TILL SKÖKOR”, därför hade hon 
döttrar. Och vi har ritat upp det där, geografiskt, då vi var i… 
Och där, då jag själv har sett det i Skriften, sett hennes läror 
och allting, tror jag Herren har lagt det fullkomligt tillrätta, 
att det där inte kan vara någonting annat än den katolska 
kyrkan. Det är det enda det kan vara. Och vad födde hon? De 
protestantiska kyrkorna. Exakt, det gjorde hon.
13 Och hon hade i sin hand en bägare med sin otukts vin och 
hon gav det till jordens konungar. Och hon var härskare över 
hela jorden, andligen talat. Och det där är exakt riktigt. Det 
finns ingen annan…
14 Se, låt oss, vi skulle kunna gå tillbaka till Daniel och 
ta bildstoden. Titta på bildstoden: huvudet av guld, det 
babyloniska riket, koppar… silver, rättare sagt, Medopersien, 
koppar, Alexander den store osv., det grekiska riket. Sedan de 
romerska kejsardömena, östra och västra Rom, de två fötterna.
15 Och lägg märke till att i de här tio rikena, som exakt 
kommer tillsammans med de där tio hornen, som vi talade om 
i förmiddags, i vart och ett av de där tio rikena, som skulle 
uppstå, var järn och lera hopblandat. Och det där järnet kom 
från benen, som var Rom. Och det finns ett drag av Rom-ism 
inblandat i varenda nation, som finns under Himlen, genom 
den katolska kyrkan. Det är exakt riktigt. Och de ville inte 
blanda sig, någonstans.
16 Och de skulle gifta in sig bland varandra. Bibeln säger, att 
de skulle det. Och titta på dem idag! Din pojke har sällskap 
med en katolsk flicka. Då de ska gifta sig, måste de lova, att ge 
sina barn en katolsk uppfostran, ser Ni, och tvärtom. Ser Ni, 
det är för att bryta den andres makt.
17 Men vad är det? Bibeln påstår, att hela saken är en sköka. 
Vad ska Du nu göra? Det är riktigt. Och hur folkets synder ska 
hemsökas… Vi gick tillbaka till 5:e Mosebok och visade, att 
ett utomäktenskapligt barn, en oäkting, inte ens kunde komma 
in i Herrens församling förrän efter fjorton generationer. Det 
där var under lagen. Och Kristus kom för att göra lagen större. 
Hur mycket mer är det nu?
18 Och vad händer med de här, vad är det med de här små 
tonårsflickorna på gatan idag, de här små cigarrettsugande 
kvinnorna och shortsbärande tonårsflickorna med polkahår 
osv.? Vad är det med dem? Det är för att deras mamma 
uppträdde så där. Det är hemsökelse över missgärningarna 
från den ena generationen till den andra. Det är vad det är. 
Och vad har vi fått? Vi har fått ett tillstånd, bara en anhopning 
av ingenting annat än kladdig synd.
19 Det är orsaken till, att Gud har låtit Ryssland uppstå 
därborta med en atombomb till att torka av henne med, liksom 
syndafloden fordom var, då Han samlade ihop molnen. Visst 
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har Han det. Och Bibeln säger så. Ryssland, som det ateotiska, 
ateistiska, land de är, har absolut spelat Gud Allsmäktig i 
händerna. Precis liksom kung Nebukadnessar skulle förgöra 
Israel, för att de inte kunde vandra tillsammans med Gud, 
håller Ryssland på att direkt uppstå för att ”ta hämnd för de 
heliga” på den katolska kyrkan, för de heligas blod, som har 
utgjutits. Bibeln säger så. Det kommer att ta alltsammans.
20 Så titta här, om deras mor var körflicka och deras mormor 
och hennes mor var tonårsbrudar, vad är hon idag? Rock-and 
roll-strippa. Vad kommer hennes barn att bli?

 Och man säger: ”Gör Gud så?” Jajamensan.
21 Gud hemsöker barnens missgärningar, generationen, ända 
till fjorton generationer. Och om Kristus kom för att förstora 
det, skulle vi kunna säga: ”Hundra generationer eller fem 
hundra generationer.” Å, Han sa: ”De gamla, Ni har hört dem 
säga, den gamla tidens människor: ’Du skall icke dräpa.’ Jag 
säger: ’Du, som ens är vred på Din broder, utan skäl, har redan 
dräpt.’ Ni har hört dem säga, de gamla, ’Du skall icke begå 
äktenskapsbrott.’ Men jag säger, att den, som ser på en kvinna 
för att få begärelse till henne, har redan begått äktenskaps-
brott.” Han gjorde det… Vad är förstora? Göra det många 
gånger större. Och om det var fjorton generationer under 
lagen, hur lång tid kommer samma sak att ta idag?
22 Och unga män och medelålders män och gifta män har inte 
längre någon respekt för sina äktenskapslöften. Å, de bara tar 
kvinnor och lever tillsammans med dem var som helst och bara 
som tarvliga hundar. En hund har mera respekt och bättre 
moral än en del människor har. Och jag vet, att det där är 
hemskt starkt, men det är riktigt.
23 Varför? Och församlingarna följer bara med och säger 
ingenting om det. Varför? De uppför sig precis som deras 
mamma gör. Församlingarna ärver det. För att församlingen 
och den här protestantiska församlingen kom ut ur den 
katolska kyrkan, hemsöks den katolska kyrkans synder på 
protestanterna. Förvisso är det så, så grytan kan inte kalla 
kitteln ”smutsig”. Det är exakt sant.
24 Nu finner vi, och i Skriften fann vi… Och jag har aldrig 
sett någon lapp här på bordet ikväll. Jag sa: ”Visa mig ett enda 
ställe, där Gud någonsin förordnade ett samfund! Visa mig ett 
enda ställe, där Gud mågonsin vigde en kvinna till predikant! 
Visa mig ett enda ställe, där Gud någonsin förordnade om 
bestänkning! Visa mig ett enda ställe, där Gud någonsin 
förordnade om begjutning! Visa mig ett enda ställe, där Gud 
någonsin lät döpa någon i namnet ’Fader, Son, Helig Ande’! 
Hitta de där sakerna!” Och ändå gör vi dem hela tiden. Det går 
precis genom hela församlingen.
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25 Nu sa jag: ”Efter Ert sätt att resonera, skulle vi inte kunna 
vara baptister, för att vi tror, att de ska döpas i Herren Jesu 
Kristi Namn. Det finns ingen, i Bibeln, som någonsin döptes på 
något annat sätt. Visa mig ett enda ställe, där en enda person 
döptes i namnet ’Fader, Son, Helig Ande’, så ska jag räcka upp 
mina händer och säga att jag är en falsk profet.”
26 ”Och om Bibeln säger, att man måste döpas ’i Jesu Kristi 
Namn’, så betyder det, att man måste göra det på det sättet. 
Paulus bjöd att de skulle döpas om. Hur de än hade blivit 
döpta, måste de komma och bli döpta igen. De var döpta av 
samme man, som döpte Jesus Kristus, Johannes Döparen. Han 
sa: ’Det där fungerar inte längre. Ni måste komma och bli 
döpta igen.’ Och de var tvungna att göra det, innan de fick Den 
Helige Ande. Det var Guds program.”
27 Jag kanske går bara litet djupare än det där ikväll. Varför? 
Jesus håller Sitt Ord. Tror Ni det? Nu var Ni nästan alla här i 
förmiddags, men jag vill lägga till litet mer till det där.
28 Varför skulle Paulus bef-… bjuda det där, sedan det hade 
gjorts? Paulus sa: ”Om än en Ängel från Himmelen kommer 
och predikar någonting annat, vare han förbannad!”
29 Nu säger man: ”Vi har nytt Ljus över det.” Nej, det har 
Ni inte. Det var det, som djävulen kom till Eva med, litet nytt 
Ljus. Du behöver inte något nytt Ljus. Du behöver vandra i det 
Ljus, som Gud redan har satt här, det är alltsammans.
30 Ge nu akt på det här, bara så enkelt! Då de kom ner från 
Förklaringsberget, sa Jesus till Sina lärjungar: ”Vem säger 
man att jag, Människosonen, är?”
 ”En sa, att Du är ’Moses eller Elias, en av profeterna.’”
 Han sa: ”Vem säger då Ni?”
31 Han sa, Petrus sa: ”Du är Kristus, den Levande Gudens 
Son.”
32 Han sa: ”Välsignad vare Du, Simon, Jonas’ son! För kött 
och blod har inte uppenbarat detta för Dig.” Ser Ni, det 
kommer inte genom predikantskolor. Det kommer inte genom 
samfund. ”Kött och blod har inte uppenbarat detta för Dig. 
Du lärde Dig det aldrig genom någon teologi-skola. Utan min 
Fader, som är i Himmelen, har uppenbarat det här för Dig. Och 
på denna klippa ska jag bygga min Församling och dödsrikets 
portar kan inte segra över den”, en andlig uppenbarelse om 
Vem Han är.
33 Lägg märke till: ”Och jag säger, att Du är Petrus. Och jag 
ska ge Dig nycklarna till Riket. Och vad Du är binder på jorden, 
ska jag binda i Himmelen, vad Du än löser på jorden, ska jag 
lösa i Himmelen.” Nu var Han tvungen att hålla Sitt Ord, annars 
vore Han inte Gud. Och då Han nu gjorde det några dagar 
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senare, Han korsfästes, uppstod, for upp till Himmelen och 
Petrus öppnade Evangeliet på Pingstdagen. Gjorde han det? 
Han, förvisso gjorde han det. Se upp nu, då han skulle…
34 De hånade dem allesammans, för att de var fyllda med Anden. 
De kallades ”kättare, frimicklar” eller något liknande namn. Och 
de till och med skrattade och sa: ”Dessa är fulla av nytt vin.”
35 Och Petrus ställde sig upp mitt ibland dem och höjde sin röst 
och han sa: ”Män och bröder, hör min röst! Hör mina ord och 
lyssna till mig! Dessa är inte druckna, som Ni tror, att de är. Det är 
ju bara tredje timmen på dagen. Utan det här är det, som talades 
av profeten Joel: ’Och det ska ske i den yttersta tiden, att jag ska 
utgjuta av min Ande,’ och vad Han skulle göra med Sina söner och 
Sina döttrar och Sina tjänstekvinnor osv. vid den tiden.”
36 Och då de började höra på det här, fick de ett stygn i sina 
hjärtan. För de hörde en man, som inte kunde sitt ABC, ändå 
måste de ta notis om honom, förstod, att han hade Någonting 
på insidan, som brände i honom, Den Helige Ande. Stoppa 
honom? Å, det skulle ha varit som att försöka släcka en eld i 
ett torrt hus en blåsig dag. Det skulle man inte kunna göra. 
Han var fylld med Den Helige Ande. Och vad gjorde han nu?
37 De sa: ”Jaa, män och bröder, vad kan vi göra, för att bli 
frälsta?”
38 Se upp nu, Petrus, Du har nycklarna till Riket! Förstår Ni?
39 Då nu Jesus uppstod på den tredje dagen, hade Han inte 
nycklarna till Himmelriket. Visste Ni det? Han sa: ”Jag har 
nycklarna till döden och dödsriket.”, men inte till Riket. För de 
hade blivit givna till Petrus.
40 Nu sa Han ju: ”Petrus, vad Du än löser på jorden, ska jag 
lösa det i Himmelen. Det Du binder på jorden, det ska jag 
binda i Himmelen.”
41 Nu står han här med nycklarna, för att öppna denna 
välsignade sak för världen. Och här har han nycklarna i sin 
hand. Och de frågar: ”Vad kan vi göra, för att bli frälsta?” Vad 
aposteln nu än sa, att man skulle göra, måste Gud vidkänna 
Sig det i Himmelen, om Han gav honom den myndigheten.
42 Nu sa Petrus: ”Omvänd Er allesammans och låt Er döpas i 
Jesu Kristi Namn till Era synders förlåtelse, så ska Ni få Den 
Helige Andes gåva.” Är det riktigt? Och det är orsaken till, att 
nycklarna vreds om i Himmelen till vilket annat namn som 
helst, vilket annat sätt som helst, vilket annat — vilken annan 
form som helst. Den vreds om på jorden och den vreds om i 
Himmelen, annars höll inte Jesus Sitt Ord till Petrus. Och på 
vartenda ställe i Bibeln, där de döptes, därefter, döptes de i Jesu 
Kristi Namn. Och de, som var döpta tidigare, måste komma 
och bli döpta om igen, i Jesu Kristi Namn, för att få Den Helige 
Ande. Det är det rätta. Det är fortfarande samma sak.
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43 Så om vi lär ut dop i namnet ”Fader, Son och Helig ande”, är 
det falsk profetia. Nu vill jag inte såra Er men jag måste slå fast 
det här, så att den här församlingen kommer att veta besked. 
Vi är inte här som en skock obildade dumbommar, vi vet, var vi 
står i Guds Ord. Ser Ni, vi vet. Jag utmanar vem som helst att 
visa mig ett enda ställe, där någon någonsin döptes i namnet 
”Fader, Son, Helig Ande”. Ska Du nu lyssna till falsk profetia 
eller Sanningen? Rannsaka Skrifterna! Det är Ditt ansvar.
44 Visa mig var en enda person i Bibeln, var en församling 
någonsin blev förordnad till ett samfund i — i Bibeln! Visa mig 
i Bibeln var de någonsin ordinerade en kvinnlig predikant! 
Visa mig i Bibeln, var alla de här sakerna, som vi har talat om, 
någonsin föreskrevs i Bibeln! De finns inte där. Säg mig ett 
enda ställe! Om man går till ett samfund…
45 Nåja, då metodisterna uppstod, predikade de helgelse. Det 
är bra. Men, då de gjorde det där, skapade de ett samfund, och 
det avgjorde det. Det är orsaken till att Bibeln säger: ”Du har 
ett namn.”
 Man säger: ”Jag är en kristen.”
 ”Jaha, vilket samfund tillhör Du?”
46 Man säger: ”Metodist”, å, då är Du en sköka. ”Jag är 
baptist”, sköka. ”Pingstvän”, Du är en sköka. Du tillhör den 
där församlingen.
47 Du borde tillhöra Kristus. Du har ingen rätt att säga: 
”Metodist”, ”Baptist”. Om Du är en kristen, är Du en kristen 
av hjärtat.
48 Vartenda ett av de där samfunden kan producera barn, 
Guds barn, det är riktigt. Men då Du tror, att Du ska gå till 
Himmelen bara för att Du är metodist eller baptist, har Du fel. 
Och det är orsaken till, att vi stannade utanför det där.
 Varför kan inte baptisterna se?
49 Jag frågade en metodistisk man här, som skrev en 
avhandling, bara skrev för länge sedan. Han sa: ”Det enda vi 
har emot Dig, är att Du umgås med pingstvännerna.”
 Jag sa: ”Vilka är ’vi’?”
 ”Vi metodister.”
50 Jag sa: ”Nåväl, jag ska säga Dig, vad jag ska göra. Jag ska 
komma till Din stad, så låter Du metodisterna sponsra det.”
 ”Å”, sa han, ”naturligtvis skulle vi inte kunna göra det.”
51 Jag sa: ”Det var precis vad jag tänkte. Jag stannar hos 
pingstvännerna, för pingstvännerna tror på det. Det är riktigt. 
De samlas omkring det. Det är de, som har nytta av det.”
52 Hur många läste den där artikeln i tidningen Life, alldeles 
nyss, om pingströrelsen? Den är ett av de största fenomenen 
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i den här tidsåldern. De har flera omvända på ett år än alla 
de andra församlingarna sammantagna. Varför? Till och med 
i deras villfarelse hjälper Gud dem framåt, för de trodde 
Sanningen och marscherar framåt med Den. Det är Sanningen.
53 Men vad gör vi nu? Förstår Ni? Det är orsaken till, att 
vi inte bildar samfund. Och Precis lika säkert som att 
pingstvännerna bildar samfund…
54 Och förr i världen, då Den Helige Ande först utgjöts över 
pingströrelsen, för fyrtio år sedan, och de började tala i tungor, 
en av gåvorna. Det är den minsta av gåvorna. Det är den 
ringaste av gåvorna enligt Paulus, att tala med tungor. Och så 
fort den föll, sa de: ”Å, vi har fått Den nu.” och de skapade ett 
samfund, Generalkonciliet, som nu är Assemblies of God. ”Å, 
ingen har fått Den, om man inte talar med tungor.”, och Gud 
bara flyttade bort ifrån dem utan vidare och lät dem sitta där. 
Visst. Jajamensan.
55 Så kom Oneness och fick klart för sig dopet i Jesu Namn. 
De sa: ”Å, vi har Den.”, de organiserade sig. Vad gjorde de? 
Gud bara flyttade ut utan vidare och lät dem sitta där.
 Det är för: ”Vem som helst, som vill, låt honom komma!”
56 Ser Ni, Oneness kan inte gå till Assemblies. Assemblies kan 
inte gå till Oneness. Jag har talat med några av de bästa män de 
har, herr Goss och Dr. Pope, och många. De män, som är stora 
män i… Jag satte mig ner tillsammans med dem. Jag sa: ”Hur 
kan Ni, som en lärd man, undervisa om det där första beviset?
57 ”Nja, Broder Branham,” sa de, en, två eller tre av dem var 
riktigt ärliga, de sa: ”Vi vet, att det där är fel, men vad kan 
vi göra? Om vi säger någonting om det nu, å, det kommer att 
avbryta hela programmet.” Visst, och Du kommer inte att vara 
biskop längre, eller generalförvaltare. Det är idén.
58 Broder jag skulle hellre ha en liten mission på hörnet eller 
predika under en tall och ha Sanningen, visst, och veta, att 
man berättar Sanningen. Människorna vill ha Sanningen. Och 
som en kristen är man skyldig att bära fram Sanningens ord. 
Gud kommer att hålla en ansvarig för det.
59 Så, ifråga om de här sakerna, om Du inte har blivit döpt i 
Jesu Kristi Namn och Du inte har gjort de här sakerna, och Du 
inte har fått Den Helige Ande…
60 Man säger: ”Å, jag talade med tungor.” Det betyder inte, 
att Du har fått Den Helige Ande.
61 Jag har sett häxor, trollkarlar, demoner och allt möjligt 
annat tala med tungor. Visst. De har inte fått Den Helige Ande 
och det vet Du. Dricker blod ur en människoskalle och dansar 
och åkallar djävulen och talar med tungor. Visst. De har inte 
Den Helige Ande.
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62 Så att Du har talat med tungor, det betyder inte att Du har 
Den. Enda sättet Du kan veta, att Du har Den, är då Din ande 
vittnar med Hans Ande och Andens frukter följer Dig: kärlek 
tro, glädje, frid, långmodighet, godhet, ödmjukhet, mildhet. 
Det är då, Du vet, att Du har fått Den Helige Ande. Den bär 
vittnesbörd om Sig själv.
63 Då Du nu försöker vila på, att Du tillhör Assemblies eller 
baptisterna eller presbyterianerna, ser Du vad Du gör? Du antar 
en skökas namn. Det är exakt riktigt. Kom ut ur det där! Kom iväg 
ifrån det! Jag menar inte ut ur Din församling eller någonting, 
gör vad Du vill med det. Men kom bort ifrån att vila på: ”Å, jag är 
presbyterian. Vi tror inte på undrens tid.” Varför tror Du inte på 
det? Bibeln undervisar om det. ”Å, jag tillhör Church of Christ. De 
säger, att undrens tid är förbi.” De är falska profeter.
64 Jag kan visa Dig, var Jesus Kristus gav Makt åt 
Församlingen att hela de sjuka och uppväcka de döda och 
kasta ut djävlar. Jag utmanar vem som helst att visa mig ett 
Skriftställe i Bibeln, där Han tog bort det från Församlingen. 
Vad var det, som tog bort det? Dina egna läror, riktigt, inte Guds 
Ord. Den Helige Ande får fortfarande jobbet gjort, fortsätter 
precis som förr, och det kommer Han att göra i evighet.
65 Det är orsaken till, att vi inte är ett samfund, ”Har en form 
av gudsfruktan och förnekar dess Kraft. Vänd Dig bort ifrån 
sådana!” Vi tror inte på det där.
66 Hur kunde det nu någonsin börja? Vi måste skynda oss och 
komma till det så fort som möjligt nu, hur det någonsin kunde 
börja. Nu har vi massor av bibelställen utskrivna här om Den 
Helige Ande.
67 Och en annan sak, vi gjorde ett bestridande igår kväll 
om att ”De Heligas ståndaktighet” inte är på det sättet, som 
baptisterna tror. Neej då. Jag är förvisso oenig med baptisterna 
och deras idé, deras calvinistiska teori. Jag är förvisso oenig 
med presbyterianerna. Jag är oenig med metodisterna om deras 
arminianska lära. Jajamensan. Men de har en sanning båda 
två, men man måste ta sig tillbaka Hit, där det är Sanningen. 
Då man springer dit ut, låter man det växa vilt. Visst.
68 Baptisterna kommer in, döper ett par här borta genom 
nedsänkning och predikanten döper dem, nio av tio röker 
cigarretter, går tillbaka ut och står där ute och spelar kort, 
bingo hela natten, springer omkring och gör oärliga affärer, 
och alla kvinnorna bär shorts här ute, då de springer omkring 
på gatorna och klipper håret kort och — och röker och pratar 
och har små stick-och-sy-fester och berättar smutsiga vitsar. 
Och det kallar man kristendom! Och Du tror, att Du har Evig 
säkerhet? Du går till Helvetet på det där sättet. Du skulle inte 
trivas i Himmelen på något sätt. Visst inte. Det där är inte 
Evig säkerhet.
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 Men då en människa blir född på nytt av Den Helige 
Ande…
69 Och Du, pingstvän, att Du hoppade upp och ner, talade med 
tungor, sprang upp- och nedför gången, det betyder inte, att 
Du har Evig säkerhet. Få aldrig det i huvudet. Nää då, det gör 
det inte. För Du vet, att Din egen — Ditt eget liv bekräftar för 
Dig, vittnar om, att Du inte har det rätt ställt med Gud. Det är 
riktigt. Du är inte rätt. Det där är ändå inte Evig säkerhet.
70 Men jag vill fråga Er en sak. Finns det någon Evig 
säkerhet? Bibeln säger så. Bibeln säger, att våra namn skrevs i 
Lammets Livsbok innan världen ens begynte.
71 Som jag sa i förmiddags, säger jag igen. Mannen, som skrev 
sången: ”Ett nytt namn skrevs ner i Härligheten ikväll, och 
det är mitt.”, hans idé var all right men han hade fel enligt 
Skriften. Ditt namn skrevs inte in den kvällen Du blev frälst.
72 Ditt namn, enligt Bibeln, enligt Upp. 13, 17 osv. ”skrevs 
Ditt namn in där innan världen ens begynte och Jesus Kristus 
slaktades innan världen grundlades.”
73 Hur kunde Gud, som är obegränsad, hur kunde en 
obegränsad Gud, som kände till slutet ända från början, hur 
kunde Han någonsin tillåta synden att komma till jorden, om 
det inte var för en orsak?
74 Bara för att nu slå fast några saker, som vi har sagt. Vad 
var till först, Frälsaren eller en syndare? [Någon i församlingen 
säger: ”Frälsaren” — Red.] Frälsaren, visst. Vem är starkare, en 
Frälsare eller en syndare? Om en Frälsare kan ta bort synden, 
är Han starkare. Nå, varför lät Han då synden ske från början? 
För att visa, att Han var en Frälsare. Vem är den starkaste, en 
helbrägdagörare eller en sjukdom? [”En helbrägdagörare.”] En 
helbrägdagörare. Varför lät Han då sjukdom komma? För att 
visa, att Han var en helbrägdagörare. Jag känner mig religiös 
just nu. Jajamensan. Å! Det där är Hans egenskaper.
75 Det är därför, Han låter bekymmer komma. Det är därför, 
Han låter sorg komma, för att visa, att Han är glädje. Visst är 
det så. Det är därför, vi har en natt, för att visa, att det finns 
en dag. Det är därför vi har humör, för att visa, att det finns 
frid. Visst, det är för och emot. Å, Han är underbar!
76 Hur började det nu då? Vi ska komma raka vägen till det, 
precis så fort vi kan, så jag inte kommer att uppehålla Er hela 
natten. Det måste nu finnas en början på allting.
77 Och jag vill fråga Er en sak. Det här kan nu… Stoppa 
bara ner det här i Din västficka. Du behöver inte lägga det här 
på det vanliga fatet. Men lyssna till det här!
78 Om Du är en Evig skapelse, då hade Du aldrig någon 
begynnelse och kan aldrig få någon ände. För Evig kommer 
från ordet ”som inte har någon begynnelse eller någon ände”.
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79 Kommer Du inte ihåg det? Jag sa i förmiddags, att hur 
denne Melkisedek, då han mötte Abraham, som kom från 
slakten på kungarna. Och Bibeln säger i Hebreerbrevet 7, 
att — att ”Levi betalade tionde till Melkisedek, medan han var 
i sin fader Abrahams länd.” Abraham födde Isak, Isak födde 
Jakob, Jakob födde Levi. Det var far, farfar och farfarsfar. 
Och medan Levi var i sin farfarsfars länd, ger Bibeln honom 
erkännande, för att han hade betalat tionde till Melkisedek. 
Tala om Evig! Å, å! Han sa aldrig: ”Han gjorde det i 
skuggbilden, han gjorde det möjligtvis.” Bibeln säger: ”Han 
betalade tionde.” Amen.
80 Så om vi kommer genom den rätta säden, var jag där och 
Du var där, då Paulus predikade Evangelium. Vi ska komma 
in på det om bara en minut, ända upp till öronen. Lägg märke 
till, att det är vad Skriften gör anspråk på för vår räkning, 
gick till och med långt tillbaka. 
81 Tänk bara! Levi, sedan Jakob, hans far, sedan Isak, hans 
far, sedan Abraham, hans far, hans farfarsfar. Då Levi var i sin 
farfarsfars länd, betalade han tionde till Melkisedek.
82 Jag vill fråga Er. Vem är denne, Job 27 … 38, då Han sa: 
”Var var Du, då jag lade jordens grund? Då morgonstjärnorna 
sjöng tillsammans och Guds söner ropade av glädje?” Vilka var 
dessa Guds söner, som ropade av glädje? Jesus sa till dem, att: 
”Jag gladdes med Er, innan världen grundlades.” Vi är inte 
tidens skapelser. Vi är Evighetens skapelser.
83 ”Ingen kan komma till mig, om inte min Fader drar honom. 
Och alla de, som kommer till mig, ska jag ge Evigt Liv och låta 
dem uppstå i den yttersta tiden. Ingen kan rycka dem ur min 
Faders hand, som gav dem till mig.” Hur ska Du kunna förlora?
84 Ser Du, Du är skrämd. Du är rädd. Du kommer att springa 
omkring här. Och det är ett av de bästa bevisen i världen, på 
att Du inte har varit någonstans än. Det är riktigt. Hur ska 
Gud någonsin kunna frälsa Dig, om Han…
85 Hur många i den här församlingen skulle räcka upp Era 
händer och tro, att Gud är obegränsad? Vet Ni, vad ordet 
obegränsad betyder? Det är helt enkelt fullkomlig. Obegränsad, 
man kan inte — man kan inte förklara ordet obegränsad.
86 Tog Du någonsin Din kamera och satte den på oändligt? Å, 
det betyder bara från och med där. All right. Det går inte att 
fokusera in den mera. 
87 Nåväl, det är vad Gud är. Han är obegränsad. Och om 
Han är obegränsad, skulle det inte kunna finnas en skalbagge, 
inte en fluga, inte en loppa, inte en lus, inte ett kvalster eller 
någonting, som någonsin funnits på jorden eller någonsin 
kommer att finnas, utan att Gud kände till det innan jorden 
någonsin tog form. Där är någon föreställning om obegränsad.
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88 Nåväl, en obegränsad Gud, som frälser Dig här och vet, 
att Han kommer att förlora Dig nästa vecka eller nästa månad 
eller nästa år, å, då motverkar Han ju sin egen avsikt. Han kan 
inte förlora Dig. ”Den, som hör mina Ord och tror på Honom, 
som sände mig, har evigt liv och ska aldrig komma i Domen 
utan har övergått från döden till Livet.” Kan inte göra det. 
Man skulle inte…
89 ”Den, som är född av Gud, begår ingen synd, för Guds säd 
förblir i honom och han kan inte synda.” Hur skulle han kunna 
synda, då det finns ett syndoffer för honom?
90 Hur kan jag vara sjuk, då jag är vid fullkomlig hälsa? Hur 
kan jag vara blind, då jag kan se? Oj, oj! Hur kan jag vara 
inne i byggnaden och utanför byggnaden på samma gång? 
Hur kan jag vara drucken och nykter på samma gång? Det 
kan man inte.
91 Och då man är frälst, är man under Försoningen och ens 
synder tillräknas en inte. Sa inte David: ”Välsignad är den 
människa, som Gud inte tillräknar synd och anklagar för 
synd.”? Gud tillräknar inte Sin skapelse synden. Det där är 
starkt. Det är inte skummjölk. Men det där är Bibeln. Gud 
kommer inte att tillräkna den rättfärdige synd.
92 Genom Sin nåd, genom förutbestämmelsen ”ville Gud 
inte, att någon skulle förgås utan att alla skulle komma till 
omvändelse.” Men eftersom Han är obegränsad och visste, 
vem som skulle komma och vem, som inte skulle komma, 
kunde Han förutbestämma allt att verka efter Hans vilja. 
Om Han inte gjorde det, varför tillät Han då synden från 
början? Då Han var Frälsare… Om det aldrig hade funnits 
någon syndare, skulle Han aldrig ha blivit Frälsare. Den 
egenskapen, som fanns i Honom, skulle inte ha kunnat 
utvecklas.
93 Hur blev Han någonsin helbrägdagörare? Hur blev Han 
någonsin helbrägdagörare? För att Han tillät sjukdom att 
komma, så att Han kunde visa Sig som helbrägdagörare. Han 
var helbrägdagörare. Hur skulle Du någonsin bli… Hur skulle 
Han någonsin bli känd? Hur skulle Hans egenskap någonsin 
kunna verka? Hur skulle Han någonsin kunna bli helbrägda-
görare, om det aldrig hade funnits någon sjukdom? Han måste 
tillåta sjukdomen.
94 Inte underligt att Paulus sa i Romarbrevet 8: 
”Oförståndiga människa, vem kan säga till krukmakaren, 
vad han ska göra med det? Vem, då leret stod upp och sa: 
’Varför gjorde Du mig så här?’ Lät Han inte Farao uppstå av 
samma anledning, så att Han skulle få visa Sin härlighet nere 
i Egypten? Han förhärdar vem Han vill och rättfärdiggör vem 
Han vill. Det är inte den, som vill eller den, som löper utan 
det är Gud, som visar barmhärtighet.”
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95 Så Du hade ingenting att göra med det. Du behöver 
inte göra någonting. Om det är nåd, om det är en fri gåva, 
finns det ingenting Du kan göra med den. Gud har gett 
den till Dig och det är Guds vilja. Det är det, som Gud har 
förutbestämt för Dig.
96 Bibeln säger, att vi var ”förutbestämda till barnaskap som 
söner, Guds söner, innan världen grundlades.” Så, då Gud 
slaktade Lammet i Sin egen tanke, innan världen grundlades, 
för att bevisa sina egenskaper, vad Han var, då Lammet 
slaktades, slaktades vi tillsammans med Det. Då Lammets 
Blod samlades upp i Hans egen tanke, fordom innan världen 
grundlades, då skrevs mitt och Ditt namn i boken, alltsammans 
i Hans stora tanke.
97 Han är obegränsad. Om Han inte var det, varför tillät 
Han det då? Vilken är starkast, (som jag har sagt), en 
Frälsare eller en syndare? Vem har största styrkan? Då 
måste den starkare tillåta den mindre, och Han gör det bara 
för Sin härlighets skull. Då Han skapade Lucifer, visste 
Han, att han skulle bli djävulen. Han måste låta det vara så 
för att visa, att Han var Frälsaren, Kristus. Han måste låta 
det ske på det sättet.
98 Säger nu inte Bibeln att: ”Allting samverkar till det 
goda för dem, som älskar Gud.”? [Församlingen säger: 
”Amen.” — Red.] Så vad är Du rädd för?

Låt oss vara uppe och verka, 
Av hjärtat för vilken strid som helst.
Inte vara som oskäliga djur, måsta tiggas och 
 övertalas!
Och vara en hjälte!

99 Jag tycker om det där. Stå upp! En liten dikt, som brukade 
hjälpa mig så mycket, då jag var barn, låter ungefär så här.

Det fanns en ädel romare, 
På den romerske kejsarens tid. 
Som hörde en ynkrygg till olycksprofet 
Framför slottet säga: 
”Å, det är tryggt i en sådan fura, 
Det finns ingen, som kan skaka den.” 
”Nej då”, sa hjälten, 
”Jag ska hitta på ett sätt eller göra det.”

100 Var så god! Det är riktigt. Om den här Bibeln lär, att Jesus 
Kristus är densamme igår, idag och i evighet… Det var inte 
lätt, då jag steg ut ur det här tabernaklet den dagen och alla sa 
till mig, att Det här skulle hända och det där skulle ske. ”Man 
skulle anses som fanatiker, kastas i fängelse och få hela det 
medicinska sällskapet emot sig.” Men Gud sa, att vi skulle göra 
det. Bibeln sa, att Han var det. Och nu brinner en väckelsens 
eld i varenda nation under Himmelen. Varför? Stå för det!
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Hur sätter Du igång med Ditt arbete varje 
 dag?
Är Du rädd för jobbet Du finner? 
Kan Du ta itu med nästa arbete?
Har Du ett trött och tomt sinne? (Jag hatar 
 det där.)
Eller kan Du ta itu med nästa arbete? 
Eller genomfars det alltid av fruktan?
Om det är så, sätt igång med det nästa Du 
 finner,
Genom att tänka, att Du kommer att klara 
 det!

101 Stå fast vid det! Visst. Bestäm Dig i Ditt hjärta, liksom 
Daniel! Stanna hos Gud!
102 ”Var hände allt detta? Hur skedde det? Vad gör människor 
sådana? Varför är vi nästan färdiga att bli dödade? Broder 
Branham, förklara för mig! Vad får Dig att tro, att allt det 
här måste utplånas?” Det utplånades en gång tidigare, (är det 
riktigt?) i syndaflodens förödelse. Nu kommer det några djupa 
saker här. Och vi ska göra oss klara att läsa.
103 Nu vill jag, att Ni ska slå upp tillsammans med mig nu, i 
Första Mosebok, i tredje kapitlet. Vad Ni än vill veta, kan jag 
visa Er i denna Första Mosebok, var varenda kult och varenda 
-ism och allting, som vi har just idag, började i Första Mosebok. 
Hur många vet, att Genesis betyder ”begynnelsen”? Visst.
104 Vi finner den katolska kyrkan i begynnelsen, Babylon, 
Nimrod, grundaren. Vi finner den mitt i Bibeln, vi finner 
den i slutet av Bibeln. Vi finner försök att införa kvinnliga 
predikanter, genom att dyrka små bildstoder gjorda av rötter, 
i Bibelns början. Hur många har läst Hislops Two Babylons, 
historieboken? All right. Se efter i de där historieböckerna! 
De hade en kvinna… Och kommer Ni sedan ihåg, att till och 
med Jakob stal sin fars gudar och hans dotter gömde dem 
under sig och tog ut dem i öknen, vilket senare förorenade 
lägret. All right.
105 Låt oss nu läsa här i Första Mosebok!

Nu var ormen listigare än alla markens djur, som 
Herren Gud hade skapat. Och han sa till kvinnan: 
”Har då Gud sagt: ’Ni ska inte äta av något träd i 
trädgården?’”

… kvinnan sa till ormen: ”Vi får äta av frukten på 
trädgårdens träd.

Men om frukten på trädet … mitt i trädgården har 
Gud sagt: ’Ni ska inte äta av den, inte heller ska Ni 
röra vid den, för då dör Ni.’”

Och ormen sa till kvinnan: ”Säkert dör Ni inte.
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För Gud vet, att på den dagen, då Ni äter av den, då 
ska Era ögon öppnas, (Ser Ni, jagar efter nytt Ljus.), 
och Ni blir som gudar, som känner till ont och gott.”

106 Ser Ni, hur de här männen är idag, som försöker ta bort från 
Bibeln? ”Å, är det inte precis lika lätt att begjuta eller bestänka 
eller så här eller så där?” Nej, minsann. Gud gjorde upp ett 
program, och det är det, det är meningen att vi ska följa, Detta.

Och då kvinnan såg, att trädet var bra som föda 
och att det var behagligt för ögat och ett träd, som 
gjorde… som var åtråvärt, för att det gjorde en vis, 
tog hon av frukterna på det och åt och gav också till 
sin man tillsammans med sig, och han åt.

Och bådas deras ögon öppnades och de fick se … de 
var nakna. Och se sydde ihop fikonlöv och gjorde sig 
förkläden.

107 Jag skulle vilja stanna här för en minut. Det måste nu 
finnas en början på allting. Du hade en början. Vi… Här är 
nu det jag vill basera det hela på, som vi har talat om i de här 
två sista mötena och hittills.
108 I förmiddag gick vi nu tillbaka och dramatiserade i 
Bibeln, om då Gud skapade jorden, då Han formade gaserna. 
Och sedan blev de där gaserna kalcium och pottaska och 
— och olika saker. Han skapade Din kropp. Han planerade 
byggnaden, som en stor byggmästare, som en entreprenör, som 
lägger upp sitt material för att bygga ett bostadsprojekt. Han 
höll på att skapa Din kropp och Han hade den liggande där. 
Han visste i Sitt sinne precis exakt vad som skulle göras.
109 Den här handen, Gud skapade den handen innan 
Han… medan Han höll på att skapa världen. Men min 
ande gjorde Han innan det fanns någon värld. Men den här 
handen nu och den här kroppen skapade Han, då Han skapade 
världen, för den här kroppen kom från jorden och är på väg 
tillbaka till jorden. Gud skapade det där. Han planerade det 
alltsammans på Sin stora ritning och i Sitt program.
110 Då Han nu skulle till att skapa jorden, skapade Han 
mannen och mannen såg inte rktigt rätt ut. Nu hade vi det där 
i förmiddags, gick igenom skådespelet, om hur Fadern kom ner 
och såg på Sin son, som var skapad till Hans avbild osv. Sedan 
gjorde Han honom en hustru, en maka till hjälp.
111 Kom nu ihåg, att alla jordens skapelser hade Adam gett 
namn åt.
112 Han hade skapat boskapsdjuren och de vilda djuren och 
allting. Och idag… Kronologister och — och flera olika stora 
vetenskapliga hjärnor har försökt i sextusen år att komma 
underfund med den där felande länken, varför det där djuret… 
Människan är animaliskt liv. Det vet vi, att vi är skapade…
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113 Och en kvinna är bara en del av en man, en biprodukt. 
Kvinnan fanns inte med i den ursprungliga skapelsen. Gud hade 
slutat skapa för åratal och åratal och åratal sedan, innan Han 
gjorde kvinnan av ett revben från hans sida. Adam hade redan gett 
namn åt hela skapelsen, allting annat, men han var inte någonting 
för sig själv. Så Han gjorde honom en maka till hjälp, tog ett 
revben från hans sida, tillslöt såret och gjorde en maka till hjälp åt 
honom. Och mannen, i sin ande var han både man och kvinna.
114 Och en kvinna är bara en del av en man. Och då en man 
tar sig en hustru, och om hon är hans hustru på rätt sätt, en 
hustru given av Gud, kommer hon att vara precis som en del av 
honom för honom.
115 Det är orsaken till att man har så mycket betänkligheter 
i äktenskapet, det är för att man går ut och ser någon flicka 
med vackra, bruna ögon eller blå ögon eller någonting sådant 
och litet snygg figur, och så faller man för henne. Så fort hon 
har fått sin första baby, faller tänderna ut och hon blir rynkig 
och gammal, och då vill man sparka ut henne. Och en del av 
Er kvinnor hittar någon liten pojke med slätkammat hår och 
hans mammas isterbytta till hälften tömd i det, och lockig. Och 
det kommer att falla av alltsammans, det vet jag av erfarenhet. 
Men vad händer? Vad är det? Man faller för det där.
116 Man borde be först, för en kvinna är en del av en. Och om 
man har omfamnat en kvinna, tryckt henne till sitt bröst och 
tagit henne till sin hustru och man… Hon gör ett avtryck 
på en. Vi ska säga det på det här sättet, så att Ni kommer att 
förstå. Och vilken annan kvinna som helst mot det där bröstet 
kommer inte att passa i det där avtrycket. Och Gud kommer 
att hålla en ansvarig för det. Och kom bara ihåg det!
117 Du, som går ut med någon annans hustru och… Jag hörde 
idag om en liten flicka här i staden, stackars liten. Jag känner 
henne. Och någon spelare köpte henne väldigt fina kläder och 
saker och försökte ställa sig in hos henne på det viset. En råtta, 
som skulle göra något sådant, kan inte ens anses mänsklig.
118 Som Ni vet, är inte en hund så nedrig och ändå kallar man 
en hundmamma för ”hynda”. Hon har mer moral än hälften 
av kvinnorna i Jeffersonville har. Och man kallar en gammal 
svinmamma för ”sugga” och hon är inte… Hon har mycket 
mer moral än dessa Förenta Staters kvinnor, många av dem. 
Det är exakt riktigt. Nu vet jag, att det där låter tråkigt. Och 
jag sa till Er, att jag skulle borra in det, och jag vill, att Ni 
ska förstå det. Och det där är sant. Nu för tiden vet kvinnorna 
inte ens vad moral är för någonting. Säger: ”Sårar inte mitt 
samvete.” Tjaa, Du har inget. Lägg märke till det! Jajamensan. 
Då Du vet, vad som är rätt och fel. 
119 Lägg nu märke till det här! Den här mannen, då han 
skapades, delade Gud upp hans ande. Och Han tog bort en del 
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av mannen, från hans sida, och skapade en kvinna av den. Och 
så tog Han den feminina, späda anden från mannen och gjorde 
en kvinna av den. Och Han gjorde mannen maskulin, kraftig.
120 Och då man ser en — en — en man, som är litet… Ni vet, 
manikurerar, eller vad man kallar det, sina fingernaglar och, 
Ni vet, fyra på ena sidan och fem på den andra och — och 
slätkammar sitt hår, håller sin mun öppen framtill och sådant 
där liknande, en av de här vackra pojkarna. Kom bara ihåg, 
syster, det är något fel på den där fågeln. Det är något fel där. 
Det är bäst, att Du håller ögonen på honom.
121 Och då Du ser en kvinna med en cigarrett i mungipan, 
med overall på sig, som säger: ”Jag ska tala om för Dig, gosse, 
vad det är.” Broder, se upp med den där gamla flickan. Det är 
något fel på henne.
122 En kvinna, det är meningen, att hon ska vara kvinna och 
det är meningen, att hon ska klä sig som en kvinna. Då Gud 
skapade mannen, gjorde Han honom till en sak och Han gjorde 
kvinnan till något annat. Och då Gud klär en människa, klär 
Han honom på ett sätt och kvinnan annorlunda. Och Bibeln 
säger: ”Det är en styggelse för en kvinna, att ta på sig en 
klädnad, som är avsedd för en man.”
123 Och Ni kvinnor, som tar på Er de här små byxorna och 
sådant och bär dem här ute, små gamla… Var är det Ni kallar 
dem, knickerbocker? Vad…? Å, vad är det där de…? Nej, 
nej, det är inte shorts, det är de där andra, som har långa ben. 
[Församlingen säger: ”Pedaltryckare.” — Red.] Pedaltryckare 
och overaller, snickarbyxor.
 Gå i, man sa: ”Det här är för damerna.”
124 Jag sa: ”Nej, Ni har misstagit Er. Damer har inte de där 
sakerna på sig. Kvinnor kanske, men inte damer.” Det är 
riktigt.
125 Bibeln säger: ”Det är en styggelse för en kvinna att ta på 
sig en klädnad… och för en man att ta på sig en klädnad, som 
är avsedd för en kvinna.”
126 Och männen blir mer förkvinnligade för varje dag och 
kvinnorna blir mer maskulina. Vad är det för fel? Vi ska ta 
reda på det om några minuter med hjälp av Bibeln. Kvinnorna 
är inte kvinnor längre. Jag menar inte Er, kristna kvinnor. Jag 
talar om de vanliga. De vill uppföra sig som män, vill klippa 
sitt hår som män, lägga handen på en bardisk, så där, och 
sjunga Gud välsigne Amerika med en cigarrett i mungipan.
127 Fara nedför gatan, backa ut sådär och raka vägen ut på 
huvudvägen. Vi räknade… Jag vill tala om en sak för Er. Och 
Ni kvinnliga förare, lyssna! Billy Paul och jag, på den här sista 
kampanjen runt landet, sex månader, höll jag räkning på hur 
många tvivelaktiga saker det var på vägen. Och av trehundra 
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missöden på vägen, gissa hur många av dem, som var kvinnliga 
förare! Det fattades bara… Nitton av dem var män. Och 
tvåhundraåttio, eller jag tror det var tvåhundraåttioen, som då 
skulle vara kvinnliga förare. Kvinnliga förare! Nu säger inte 
jag, att det inte finns bra kvinnliga förare. Men hon kommer 
att svänga sig.
128 Och försök bara att få rätt mot henne! Låt henne se bra ut 
där hon står och ordnar till håret, då en polis kommer fram. 
”Å”, skulle han säga, ”Du har säkert fel!” Vi har inga lagar.
129 De bevisade det här om dagen i en skatteprocess, som jag 
just kom igenom. Vi har inga lagar. Om det finns…
130 Inte underligt att Englands mäktiga lorder sa: ”Demokrati 
var bara segel och inget ankare.” Det är riktigt, stå på en låda 
och ha valkampanj. Demokratin är rutten och det är diktatorer 
och allt det andra också. Alltsammans ār ruttet. Det finns 
ingenting annat för Gud att göra än att riva ner alltihop, som 
Han sa, att Han skulle göra, och börja om på nytt. Titta nu, hur 
nära Tillkommelsen Du är!
131 Då nu den här kvinnan… Han gjorde honom en maka till 
hjälp och hon skulle vara hans hjälpreda. Och sedan…
132 Här har jag nu aldrig fått någon predikant att hålla med om 
det här än. Och de försöker få till det på något annat sätt, men 
hittills har det inte varit begripligt för mig. De försöker säga, 
att Adam och Eva åt några äpplen. Broder, om… Jag säger inte 
det här som en vits nu, men jag vill säga det. För om det, att äta 
äpplen, får kvinnor att inse, att de är nakna, är det bäst att vi 
skickar runt äpplena igen. Och Ni vet, att det där är riktigt.
133 Som Ni vet, äta ett äpple, det var inte vad de gjorde, som 
fick dem att inse, att de var nakna. Förvisso var det inte det. 
Det måste komma till sexualitet. Det måste vara det, för de 
insåg, att de var nakna, då de hade tagit den här förbjudna 
frukten. Är inte en kvinna ett fruktträd? Är inte Du Din 
moders frukt? Det var den frukt, som var förbjuden att ta.
134 Här är nu någonting underbart. Det närmaste vetenskapen 
någonsin har kommit att förstå, vad den mänskliga varelsen 
var… De gräver upp gamla ben, de tar fossil och de tar 
huvuden och de tar skallar och armar och ben och försöker få 
det att likna en mänsklig varelse. Och de vet, att det närmaste 
de någonsin har kommit till att finna människan, närmast 
den är en schimpans. Den är den art, som står närmast en 
mänsklig varelse men ändå har den ingenting att göra med den 
mänskliga varelsen, den högsta.
135 Den lägsta livsform, som finns, är en groda, den högsta 
formen är den mänskliga varelsen. Gud började från botten 
och arbetade Sig upp, tills Han kom ända fram till Sin avbild. 
Gick genom fåglarna och de vilda djuren och vidare uppåt, 
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tills Han kom till Guds avbild. Han gjorde människan till den 
avbilden. Det är den högsta formen. Den lägsta formen är bara 
ett grodyngel, som förvandlades till en groda osv.
136 Den här felande länken nu, som de inte kan finna. Ge akt 
på Skriften nu! Ni, Ni kommer inte att hålla med om det här, 
många av Er, men jag vill… Jag vill bara, att Ni ska hålla det 
i minnet. Och ha inte fördomar ifråga om det! Lyssna!
137 Jag vet, att många av Er just har lyssnat till Dr. 
DeHaan. Visst… Som en man av hans kaliber och en god 
baptist-broder, så visst sätter jag värde på honom. Han har 
mer intelligens och hjärna och — och har glömt mer än jag 
någon gång har vetat. För han är Teologie Doktor och han 
är Medicine Doktor och Vetenskaplig Doktor. Han är en 
duktig man. Men han säger, att de där… Då Guds söner 
såg, att människornas döttrar var vackra. Han tar Josephus’ 
ståndpunkt och säger att ”de — de pressade sig in i mänskligt 
kött” och tog sig hustrur. Och det fanns jättar i landet Nod. 
”Och de tog sig hustrur och levde tillsammans med dem, då 
Guds söner, fallna Änglar, tog och såg människornas döttrar. 
Och sexualdriften var någonting så mäktigt och fast de var 
syndiga på grund av fallet, pressade de sig in i mänskligt kött.”
138 Om de gör det där, spolierar de gudomlig helbrägdagörelse, 
de spolierar allting annat. Om djävulen kan skapa, är han 
Guds jämlike. Djävulen kan inte skapa. Jag vill, att Ni ska 
visa mig ett enda ställe, där djävulen kan skapa. Han kan inte 
skapa. Han förvränger bara det, som har skapats. Han är ingen 
skapare. Han är bara en förvrängare.
139 Nåväl, vad hände då? Se upp! Här är min version. Här är 
den felande länken.
140 Nu har de en schimpans men man kan inte para en 
schimpans med en kvinna och få fram ett barn. Man kan inte 
para en mänsklig varelse med något djur. Det blandar sig inte. 
Man kan inte transfusera blod med något djur.
141 Då jag var i Afrika, behandlade de de där stackars färgade 
människorna där borta så. Någon sa till mig, sa: ”De är 
ingenting annat än djur.”
142 Jag sa: ”Ursäkta mig. De är precis lika mycket mänskliga 
som Ni är, kanske litet mer.” Låt mig säga Er, att då man har 
den sortens attityd, håller man på att komma tillbaka till ett 
djur. Jag sa: ”Den där mannen, om han än är lika svart som ett 
spaderäss eller om han är gul som en pumpa eller om han är 
så blå som indigo, kan han kanske rädda Ditt liv genom att ge 
Dig en blodtransfusion. Men sätt aldrig ett djurs blod i Dig!” 
Visst, han är människa.
143 Bara för att den ena huden var svart och den andra brun 
och en annan gul och en annan vit, det har ingenting att göra 
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med det. Bibeln säger: ”Gud gjorde alla människor av ett enda 
blod.” Och det är exakt riktigt. De platser vi har bott på, som 
har ändrat våra färger, hade ingenting att göra med det. Gud 
gjorde av en enda — en enda människa alla nationer, ett enda 
blod, alla nationer samma sak.
144 Kinesen. Den färgade kan nu inte säga, den svarte kan nu 
inte säga, att: ”Den där kinesen, han — han är gul, jag kommer 
inte att ha någonting att göra med honom.” Han är Din broder. 
Och Du, vite man, kan inte säga till den gule eller den svarte, 
varken till den ene eller den andre: ”Jag har ingenting att göra 
med Dig.” Han är Din broder. Exakt riktigt.
145 Lägg nu märke till, att här är det som skedde. Jag tror och 
kan stödja det med Bibeln, att det är ormen, som gjorde det. 
Ormen är den där felande personen mellan schimpansen och 
människan. För lyssna, lägg märke till det här nu, att ormen 
inte var en reptil. Han var ”listigast” av alla markens djur.
146 Jag gick nu, idag, och hämtade lexikon från alla möjliga 
ställen, för att slå upp det här ordet, vad ordet ”listig” betyder. 
Det betyder ”att vara klok, att vara slug” och den bästa 
tolkningen av — av hebreiskan (från m-a-h-a-h, mahah) är ”att 
ha en sann förståelse av livets principer”.
147 Låt oss nu ge akt på det här bara en minut. Han är klok, 
slug, ändå kallas han ”ormen”. Men kom ihåg, att han var det 
klokaste, som fanns, och mer lik den mänskliga varelsen än 
någonting annat, som fanns på marken, den varelse, som stod 
människan närmast. Han var ingen reptil. Förbannelsen gjorde 
honom till reptil. Och han var det… Bibeln säger, att han var 
den vackraste av alla.
148 Och inte ens förbannelsen tog bort all hans skönhet, 
fortfarande är en orms härliga färger vackra och hans elegans 
och hans klokhet. Inte ens förbannelsen tog bort det. Men kom 
ihåg, att Gud sa till honom, att hans ben skulle lossna och han 
skulle gå på sin buk. Och man kan inte finna ett enda ben i en 
orm, som ser ut som en mänsklig varelse och det är orsaken till, 
att vetenskapen har gått vilse. Men där är han.
149 Gud har gömt det för de visas och klokas ögon och lovat 
att uppenbara det för Guds söner i den yttersta tiden, då Guds 
söner ska uppenbaras, då ”Guds söner, som gladde sig till och 
med innan världen grundlades.” Då den mäktiga uppenbar-
elsen om Gudomen och sådant skulle hämtas ner i den 
yttersta tiden, skulle Han uppenbara de här sakerna genom 
Guds söner. Ni vet, att Skriften lär det där. Och här är vi. 
Det är orsaken till, att Gud öppnar de här sakerna för oss. 
Gud för Sina söner in i uppenbarelsen. Han går bortom den 
mänskliga kunskapens begränsningar, långt in i de andliga 
uppenbarelserna och tar ner Det. Har vi inte undervisat i den 
här Bibeln: ”Här är för den, som har visdom.”? Inte vad han 
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lärde sig i någon predikantskola utan vad han lärde sig på knä 
inför Gud och det, som det behagade Gud att ge honom. Guds 
söner uppenbarade.
150 Här är ormen, här är nu vad ormen var. Jag ska ge Er min 
beskrivning av honom.
151 Vi har… Vi kom fram från en groda, vidare till grodynglet 
och vidare fram och vidare, och så-och-så, tills man till sist 
kom till apan, till schimpansen. Och från schimpansen hoppar 
vi nu från schimpansen till människan och vi undrar varför.
152 ”Nåväl”, säger vetenskapen, ”vänta nu! Vi kan para 
kvinnan med apan och med schimpansen och sedan vice versa, 
en man parad med schimpansen.” Det fungerar inte. Para den 
med något annat djur, det kommer inte att fungera. Blodet 
kommer inte att blanda sig. Ta Ditt blod, det är helt och hållet 
olika blod, helt och hållet.
153 Det finns något blod här emellan och de kan inte finna 
djuret. Å, halleluja, jag börjar känna mig religiös just nu. 
Lägg märke till det! Varför? Gud dolde det för dem. Det finns 
inte ett ben i en orm, som ser ut som ett mänskligt ben. Han 
la det så långt bort, att det inte kunde upptäckas av kloka 
människor.
154 Och jag ska visa Er, var den där kloka människan kommer 
ifrån, var — var hon är i alla fall. Ser Ni, hon kan inte komma 
genom det där.
155 Det måste komma genom uppenbarelse: ”Du är Kristus, 
Son till den…” ”På denna klippa ska jag bygga min 
Församling. Och dödsrikets portar kan inte besegra den.”, 
andlig uppenbarelse. Hur visste — hur kunde Abel veta, att 
han skulle offra ett lamm istället för att Kain offrade markens 
frukt? Det uppenbarades andligen för honom. Man får inte det 
genom predikantskolor. Man får det inte genom samfund. Man 
får det från Himmelen.
156 Ge nu akt på ormen, den här ormen som fanns först! Låt 
oss rita en bild av honom nu! Han är en stor, kraftig karl. Han 
är mellan schimpansen och människan. Och ormen, djävulen, 
Lucifer, visste, att det där var det enda blod, som skulle blanda 
sig med det här mänskliga blodet, den enda person han kunde 
använda. Han kunde inte använda schimpansen, det blodet 
skulle inte blanda sig. Han kunde inte använda olika saker. 
Han kunde inte använda fåret. Han kunde inte använda en 
häst. Han kunde inte använda något djur, han måste använda 
den här ormen.
157 Låt oss ta honom nu och se efter hur han ser ut! Han är en 
stor, kraftig karl, en förhistorisk jätte. Det är där, de finner de där 
stora benen och jag ska visa Er det här i Bibeln. Se nu noga upp! 
All right. Den här stora, kraftiga karlen, låt oss säga, att han — 
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han var tio fot lång, stora, kraftiga skuldror, såg ut precis som en 
man. Och hans blod, efter att ha kommit fram, stämde överens 
från det ena djuret till det andra. Man kan korsa djur. Och det 
fortsatte att bli högre blod, högre livsform, högre form, ända tills 
det kommer upp till människoriket. Men den sista förbindelsen 
här, här emellan, höggs av. Hur många vet, att vetenskapen inte 
kan finna den felande länken? Ni vet det allesammans. Varför? 
Här är han, ormen. Här var han, en stor kraftig karl.
 Och djävulen kommer ner, nu säger han: ”Jag kan 
inspirera.”
158 Då Du nu börjar titta på kvinnor och kvinnors rörelser 
(och det inte är Din egen hustru), så kom ihåg, att Du är smord 
av djävulen!
159 Lägg nu märke till, att djävulen kom ner och for in i 
ormen. Och han fann Eva i Edens lustgård, naken, och han 
talade om frukten i mitten. Mitten betyder ”mitt i” osv., så Ni 
förstår i en blandad församling. Och han sa: ”Det är ju skönt. 
Det är bra för ögonen.” Vad gjorde han? Han började kurtisera 
Eva och han levde tillsammans med henne som en äkta man.
160 Och hon såg, att det var skönt, så hon gick och talade om 
det för sin man men hon var redan gravid genom Satan.
161 Och hon födde sin förste son, vilkens namn var Kain, 
Satans son.
 ”Nåja,” säger Du, ”Det där är fel.”
162 All right, vi ska se efter, om det är fel eller inte. ”Och jag ska 
sätta fiendskap mellan Din Säd och ormens säd.” Vad? Ormens 
säd! Hon hade en säd och han hade en säd. ”Och han ska krossa 
Ditt huvud och Du ska krossa hans häl.” Och krossa betyder 
där ”att skapa en Försoning.” Där är nu Din ormens ”säd”.
 Lägg nu märke till, att här kommer de här två männen ut.
163 Den här ormen nu, då han stod där uppe, den här store, 
kraftige jätten till man stod där uppe, var han skyldig till 
att ha begått äktenskapsbrott med Adams hustru. Var ligger 
synden idag? Vad är det, som gör, att saker och ting är som det 
är, idag? Jag — jag… Säkert kan Ni få tag i, vad jag talar om. 
Och där var det.
 Och då han gjorde det, sa Gud, började ropa på Eva och 
Adam.
 Och han sa: ”Jag var naken.”
 Och Han sa: ”Vem talade om för Dig, att Du var naken?”
164 Då började de skylla på varandra, som i armén. Han 
sa: ”Ja, kvinnan Du gav mig gjorde det. Det var hon, som 
övertalade mig.”
165 Och hon sa: ”Ormen gav mig ett äpple.”? All right, 
predikant, känn Dina svagheter!
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166 Hon sa: ”Ormen förförde mig.” Vet Ni, vad förföra betyder? 
Betyder ”orena”. Som hon var. Djävulen gav henne aldrig 
något äpple. ”Ormen har förfört mig.”
 Och sedan kom förbannelsen.
167 Han sa: ”För att Du lyssnade till ormen i stället för 
Din man, tog Du Livet från världen. Och Du ska — Du ska 
mångfaldiga Dina sorger och Din befruktning ska vara för Din 
man.” osv.
168 ”Och för att Du lyssnade till Din hustru i stället för Mig, 
(jag tog Dig, den högsta arten, från stoftet), ska Du gå tillbaka 
till stoftet.”
169 ”Och, orm, för att Du gjorde det där, faller Dina ben av. På 
Din buk ska Du gå i alla Dina livsdagar. Och Du kommer att 
bli hatad. Och stoft ska vara Din föda.” Var så god! Där är den 
där felande länken.
170 Här kommer nu Kain. Låt oss ge akt på naturerna! Här 
kommer Kain. Vad är han? Han är en klipsk affärsman. Han 
brukar jorden. Klok, intelligent, religiös, mycket religiös, ge 
akt på hans — ge akt på hans egenskaper nu! Följ bara med 
mig i några minuter till!
171 Här kommer han fram. Han vet, att han är moralisk. Han 
vill gå i kyrkan. Han bygger sig en kyrka, gör i ordning ett 
offer åt sig. Skaffar ett altare och allting. Byggde ett altare, la 
sina blommor på det. La dit marken, markens frukter, offrade 
det åt Gud. Sa ”Var så god, Herre! Jag vet, att vi åt äpplen, 
det var det, som orsakade det.” En del av hans efterkommande 
har samma slags idé. Visar var den kom ifrån. Hämtade in 
sina äpplen utifrån marken, la dem ovanpå där, sa: ”Det här 
kommer att åstadkomma försoning.”
 Gud sa: ”Det var inte äpplen.”
172 Men genom andlig uppenbarelse visste Abel, att det var blod. 
Så han hämtade ett lamm, skar av halsen på det och det dog.
173 Och Gud sa: ”Det där är riktigt. Det var det, som gjorde 
det. Det var blod.” Ni vet, vilket blod jag talar om. All right. 
”Det var blod, som gjorde det.”
174 Se upp nu! Och sedan, då Kain såg, att hans frimickel till 
bror hade blivit mottagen av Gud och tecken och under skedde 
där nere, blev han avundsjuk på honom. Han sa: ”Vi ska sätta 
stopp för det här nu på en gång.” Se på hans bröder, se på hans 
barn än idag! ”Jag är ju klokare än han är”, så han blev vred. 
Var kom vreden ifrån? Skulle man kunna säga, att vreden…? 
Han dödade sin bror. Han var en mördare.
175 Skulle Du kunna kalla Gud för mördare? Och Adam var 
Guds son. Bibeln säger, att: ”Adam var son av Gud.”, den 
där rena begynnelsen där fordom. Adam var Guds son. Och 
den där svartsjukan och avundsjukan och allting kunde inte 
komma från det rena flödet.
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176 Det måste komma någon annanstans ifrån. [Blankt 
ställe på bandet. — Red.] Och det kom genom Satan, som var 
mördare från början. Bibeln säger: ”Han var en lögnare och 
mördare från begynnelsen.” Och där är det. Och han dödade 
sin bror.
177 Och det var en förebild till Kristi död. Sedan, efter det där, 
lät Han naturligtvis Set uppstå för att ta hans plats. Kristi 
död, begravning och uppståndelse.
178 Och titta, här kommer sedan Dina jättar. Så Kain gick till 
landet Nod. Om hans pappa var en stor, kraftig jätte till karl, 
hur skulle då Kain se ut? Som sin pappa. Och han gick till 
landet Nod och tog en av sina systrar.
179 Det enda han kunde göra. Det kunde inte komma några 
andra kvinnor annat än genom Eva. De påstår, att de hade 
sjuttio söner och döttrar. Om — om det inte fanns någon 
kvinna… Bibeln registrerar inte kvinnor, då de föds, bara 
män. Och då, om det inte fanns några fler kvinnor än Eva, 
slutade den mänskliga rasen att existera, då hon dog. Hon 
måste ha haft döttrar. Och han var tvungen att gifta sig med 
sin egen syster.
180 Han gick till landet Nod och fick — och fick sin hustru. Och 
då han gifte sig med henne där inne, det är där de fann de där 
stora, kraftiga jättarna, som var fallna Guds söner, som kom 
genom sin pappa, djävulen, genom Kain. Där är Din felande länk.
181 Och ge akt på ormens säd! Se upp nu! Kom ihåg, att 
ormens säd är religiös! Ge akt på då den börjar röra på sig nu i 
några minuter! Här går den, ormens säd. Vad skedde med dem? 
Låt mig nu bara läsa någonting här, som jag just skrev ner i 
eftermiddags!
182 Vad kom genom Abels släktgren? Lyssna till det här! 
All right. Abel kom med. Efter Abel kom Set. Efter Set kom 
Noa. Efter Noa kom Sem. Efter Sem kom Abraham. Efter 
Abraham kom Isak. Efter Isak kom Jakob. Efter Jakob kom 
Juda. Efter Juda kom David. Efter David kom Kristus, till 
fullkomligheten.
183 Ge akt på, hur Guds Ande bodde i Abel fordom! Titta, hur 
Den bodde i Set! Se, hur Den bodde i Juda! Se, hur Den bodde 
i David! Se hur samma Ande ropar hela vägen fram genom den 
där rättfärdiga säden! Vad de än gjorde, var de förutbestämda.
184 Titta på Jakob, en smutsig… Jag säger inte det här för att 
vara hädisk. Men Jakob, en liten skojare, som hängde under sin 
mors rockskört hela tiden, sprang omkring, en liten ynkrygg 
till pojke. Satte på sig saker, gick och lurade sin far, för att 
få välsignelsen. Men den var given åt honom innan världen 
grundlades. Visst var den det.
185 Gick dit ut och ljög för sin svärfar och tog några spräckliga 
käppar, poppelkäppar, och la dem i vattnet för att skrämma 
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den där boskapen, då de var dräktiga, för att få dem att föda 
spräcklig boskap, så han kunde luras och få den boskapen. 
Gud välsignade honom i det. Det är riktigt.
186 Ve den, som säger någonting om Jakob. Ni vet vad — Ni vet 
vad den falske profeten sa… Rättare sagt, han profeterade 
rätt. Bileam, han sa: ”Vem, som än välsignar honom, kommer 
att bli välsignad och vem, som än förbannar honom kommer 
att bli förbannad.”
187 ”Jag tog Er, Jakob. Jag fann honom som en… som i ett 
främmande land. Och liksom örnen river upp sitt bo, fick jag 
honom att röra på sig och tog ut honom.” Halleluja! ”Inte genom 
kraft, inte genom makt utan genom min Ande, säger Herren.”
188 Ge akt på, då det där kommer fram till fullkomlighet! 
Den där Anden arbetade fram fullkomligheten i Kristus, fram 
genom varenda en av patriarkerna, kom raka vägen fram. Vad 
de än gjorde, vad de sa, vad de gjorde, de var absolut den 
rättfärdiges säd.
189 Och här, då den rättfärdige Abraham… Glory! Å, jag 
känner mig bara riktigt förnöjd. Då den rättfärdige Abraham 
mötte Melkisedek, som var Gud själv!
190 Vem var Melkisedek? ”Salems Konung, det är Jerusalems 
konung, fridens Konung. Han hade ingen far. Han hade ingen 
mor. Hans dagar hade aldrig någon begynnelse, hans liv ingen 
ände.” Vem han än är, lever Han fortfarande. ”Han föddes 
aldrig. Han kommer aldrig att dö. Han hade aldrig far eller mor. 
Hans dagar hade aldrig någon begynnelse, hans liv ingen ände.” 
Säg mig, vem Han var! Den evige Guden, i vad vi kallar en…
191 Å, jag har glömt precis vad man kallar det där nu. Teofani, 
är vad det är. Precis som i… Inte en myt, men ändå är det bara 
någonting, som uppenbaras. Liksom då Han kom till Abraham i 
tältet där uppe, som en ängel och profeterade och talade om för 
Sara, att hon log bakom honom osv. Samma, samma sak.
192 Och här var han. Han mötte Melkisedek. Och far-… 
farfarsfar Abraham, i den rättfärdiges säd, betalade tionde till 
Melkisedek och det tillräknades hans sonsonson här framme, 
den rättfärdiges säd.
193 Här kommer nu ormens säd. Kom nu ihåg, att det kommer 
att vara fiendskap, krig, mellan dem.
194 Ormens säd kommer med och vad producerar den? Låt oss 
nu ta de första få åren! Lägg nu märke till, vad som sker 
där! Vi ska läsa det rakt ner, för jag har just kontrollerat det. 
Ormens säd alstrade Kain. Kain gick till landet Nod, alstrade 
jättar och sedan kom de till Noas land.
195 De var kloka, utbildade, intelligenta människor. Är det 
riktigt? De var byggmästare, uppfinnare, vetenskapsmän, inte 
genom den rättfärdiges säd utan genom Satans, ormens säd. De 
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var sådana män som — som vetenskapsmän och byggmästare 
och stora män, pedagoger. Skriften säger så. De bearbetade 
mässing. De bearbetade järn. De bearbetade metaller. De 
uppfann saker. De härdade olika metaller och byggde hus osv. 
Skriften säger så. Och de hånade kvinnans Säd, den rättfärdige 
Noa. Är det riktigt? [Församlingen säger: ”Amen.” — Red.]
196 Låt oss följa dem litet längre! Då vi får dem fram till 
arken, var allting förstört. Kom i en sådan anhopning av synd 
och de tog väldet och var klokast och mest intelligenta. Tills 
Gud tittade ner, det var inte så många kvar, så Han tog bara 
in Noa och hans familj i arken och lät vattnet regna ner och 
ödelägga alltsammans. Tog upp Enok i förväg. Är det riktigt? 
[Församlingen säger: ”Amen.” — Red.] Där var all säden, 
nästan all säden, men Hans avsikt måste uppfyllas.
197 Noa och hans söner nu, som kom ut, Ham, Sem och Jafet, 
kom ut i den rättfärdiga släktgrenen.
198 Hur kunde säden någonsin komma över? Säden kom över 
i arken, precis som den gjorde i begynnelsen, genom kvinnan, 
deras hustrur. De bar Satans säd genom arken, precis som Eva 
bar Satans säd för att sätta Kain till världen genom kvinnan.
199 Ni sätter de där kvinnorna på Era plattformar som 
predikanter, fast Bibeln fördömer det! Paulus sa: ”Om någon 
tror sig vara profet eller ens andlig, så må han kännas vid, att 
det jag har skrivit är Herrens bud. Men är han okunnig, så låt 
honom bara vara okunnig!”
200 Det var därför jag gick ut ur baptistförsamlingen här nere. 
Broder Fleeman var här för ett tag sedan, jag tror han var där 
den kvällen. Dr. Davis sa: ”Du ska stå här uppe och ordinera 
de här kvinnorna till predikanter.”
 Jag sa: ”Det kommer jag inte att göra. Verkligen inte.”
 Han sa: ”Nå, jag kastar ut Dig.”
201 Jag sa: ”Jag har blivit utkastad från bättre ställen.” Jag 
sa: ”Det här är Guds Ord och det fördömer saken. Och jag kan 
inte understödja det Gud fördömer.” Nej, minsann.
202 Vem, som än gör det, visar, att de är falska lärare, falska 
profeter. Bibeln säger, att de skulle vara det. ”Förföra till och 
med de utvalda om möjligt.” Var så god!
203 Lägg märke till det här nu! Och därutifrån kom sedan 
Ham, Ham tillsammans med sin hustru och dem. Han fick en 
förbannelse lagd på sig. Från Ham kom Nimrod, som byggde 
Babylon. Ut ur Babylon kom den katolska kyrkan, början till 
den. Kom vidare fram genom Ahab. Kom vidare fram från 
Ahab in i Judas Iskariot, slutade som antikrist.
204 Och i den här yttersta tiden är här antikrists ande och 
Kristi Ande. Antikrists ande, som säger: ”Undrens tid är 
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förbi.” Kristi Ande, som säger: ”Han är den samme igår, idag 
och i evighet.” Antikrists ande säger: ”Det gör ingen skillnad 
om man är döpt i ’Fader, Son, Helig Ande’, begjuten, bestänkt, 
vad det än är, det betyder samma sak.” Bibeln säger, att Gud 
är ofelbar och Han kan inte förändras. Vem ska Du tjäna? Det 
är upp till Dig.
205 Nu säger Du: ”Kan de bo tillsammans? Du sa, att där i 
den där arken, broder Branham, hade Du både Ham och Set 
där inne.” Det är riktigt, exakt riktigt. Ham var ond. Set var 
religiös och rättfärdig. All right.
206 Låt oss följa Ham! All right nu, där är Ham och Set i 
samma ark, den ene rättfärdig och den andre orättfärdig. Där 
fanns en kråka och en duva i samma ark. Där fanns Judas och 
Jesus i samma församling. Där fanns antikrist och Den Helige 
Ande i samma församling.
207 Och idag är samma andar i arbete. ”Har en formell 
gudsfruktan, mycket religiösa men har en formell gudsfruktan 
och förnekar dess Kraft. Vänd Dig bort ifrån sådana!” Den 
Helige Ande hävdar: ”Jesus Kristus, den samme igår, idag och 
i evighet.” Vilken sida ska Du välja?
208 Antikrist säger, att Det här är bara en trosbekännelsebok. 
”Vi ska recitera Apostlarnas Trosbekännelse.” Jag utmanar 
vilken predikant som helst att tala om för mig, var Apostlarnas 
Trosbekännelse finns i Bibeln: ”Jag tror på Gud Fader 
Allsmäktig, Himmelens och jordens skapare, Jesus Kristus, 
Hans Son. Jag tror på den heliga romerska katolska kyrkan, de 
heligas gemenskap.” Var finner Du det där i Bibeln? Och ändå 
reciterar Ni det i Era stora metodist- och baptistförsamlingar! 
Det är en djävulens lära och falska profeter lär ut den.
209 Och jag hoppas, att jag inte sårar Era känslor men jag 
slår fast det där för det här tabernaklet. Ni här i Branham 
Tabernacle, avhåll Er från sådant! Vad som helst, som tror på 
kommunikation med helgon är spiritism. ”Det finns en enda 
medlare mellan Gud och människor och det är människan 
Jesus Kristus.” Bryr mig inte om, hur många Marior det finns!
210 Ser Ni, hur denna kvinnans säd gjorde fordom? Ser Ni, hur 
kvinnans säd bars över dit?
211 Se på dagens Amerika! Amerika är djävulens säd. Vad är 
det? Hon är en kvinnas nation. Ni har hört: ”Det här är en 
kvinnans värld.” Det är riktigt. Det är en kvinnans nation. Det 
är de, som bestämmer mönstret.
212 Jag for över till Schweiz här för inte så länge sedan. 
Kvinnorna sa… En liten Den Helige Andes kvinna sa: ”Du vet, 
om jag far till Amerika, säger de, att kvinnorna har frihet.”
213 Jag sa: ”Låt mig säga Dig, vad det leder till!” Och jag 
började berätta för henne.
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 Hon sa: ”Å, nåd! Jag vill inte ha något av det där.”
 Jag sa: ”Det är, vad det leder till.”
 Ni vet, de gör inte saker där, som de gör här.
214 Vad är det? Låt mig visa Er, att Amerika är en kvinna! På 
vårt mynt är en kvinnas bild. Allting här är en kvinna.
215 Säg mig, det finns inte nog spritsmugglarnästen i landet, 
som skulle ha… Om man sätter fyrtio spritsmugglarnästen 
i den här staden och sätter tre prostituerade, kvinnor som 
ser bra ut, som skruvar sig nerför gatan, de skulle skicka 
fler själar, som längtar efter dem till dödsriket än alla de 
spritsmugglarnästen man skulle kunna sätta i staden. Det är 
exakt riktigt.
216 Vem är det då? Det är kvinnan. Vad är hon? Hon är 
Amerikas gud.
217 Ta en del av de här filmskådespelerskorna. De kommer upp 
hit och gifter sig fyra eller fem gånger, lever med tre eller fyra 
olika män på samma gång, och en del av de här tidningarna tar 
bilder av dem nakna här ute. Och Ni, små flickor, sätter det 
som Ert exempel. (Varför?) För att Er mamma före Er, kanske, 
Er mormor före Er. Ser Ni, vad denna ormens säd verkar i? 
Visst är det det.
218 Och vad har det åstadkommit? Om missgärningen hemsöks 
i fjorton generationer under lagen, vad skulle missgärningen 
bli, om den skulle hemsökas i den här tiden, då den 
rättfärdiges säd är nästan utträngd? Och Gud sa, att det skulle 
komma en tid, om Han inte skulle avbryta verket, då det inte 
skulle finnas någon kvar av den. Vi är vid ändens tid. Sök efter 
den rättfärdige ikväll, gå igenom städerna!
219 Å, Du finner församlingsmedlemmar, precis så lojala mot 
baptisterna och presbyterianerna osv. de kan vara. Men de har 
inte mer med Gud att göra än en kanin har med att ta på sig 
snöskor. Vet ingenting om Honom. Allt de vet… Är Du en 
kristen? ”Jag är katolik.” Är Du en kristen? ”Jag är baptist.” 
Är Du en kristen? ”Jag är presbyterian.” Är Du en kristen? 
”Jag är pingstvän.” Det där har ingenting att göra med det.
220 Man är en kristen, för att Gud genom Sin nåd frälser en. 
Och man vet om det. Och någonting har förvandlat ens liv, 
så att man lever annorlunda. Och man är en ny person och 
skapelse i Kristus Jesus. Visst.
221 Men ser Ni var ormens säd var? Vad var ormens säd? 
Äktenskapsbrott. Följer Ni med? Äktenskapsbrott med Eva. 
Vad hände med det där? Vad åstadkom detta? Vad är det ikväll?
222 Titta längre tillbaka, för några år sedan, då den första 
sången kom ut! Ni äldre, då… De brukade censurera 
sångerna innan de lät dem sjungas i radio. Och den första, som 
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kom ut, var den där ”Rulla ner dem, flickor, rulla ner dem och 
visa Era vackra knän!” och allting sådant. ”Skratta åt mamma 
och pappa och ge dem allesammans ett ’Ha-ha-ha!’” Det var 
den första de lät slinka igenom. Var tror Du den mannen är 
ikväll, som skrev den där sången? Han är död.
223 Vad tror Ni om Clara Bow, som kom ut först och sa 
Farliga kurvor, och stripteasen, som sände tusentals själar 
till dödsriket? Var tror Du hon är ikväll? Hon har varit död 
länge nu. Var är hon med den där kroppen hon hade? Ligger 
där fördärvad i stoftet och maskarna och larverna har ätit sig 
igenom den. Och hennes själ ligger där inför en rättfärdig Gud.
224 Var är mannen, som tog den där kvinnan och gjorde dem 
de där gamla kläderna, som ser smutsiga ut, som de sätter på 
sig för att puta ut dem allesammans på ett eller annat sätt 
och som inte passar dem? Jag sa: ”Varför gör de det? Varför 
har man den där sortens saker på sig?” För att man vill, att 
männen ska titta på en och det inte finns något annat sätt att 
försäkra sig om det.
225 Och vet Du, att då Du gör det där och någon gammal 
syndare tittar på Dig, vet Du, vad som har skett? Vid 
domarskranket… Du säger: ”Broder Branham, jag är precis 
så trogen mot min man, som jag bara kan vara.” Du kommer 
att anses skyldig till att ha begått äktenskapsbrott. Jesus sa: 
”Vem som helst, som ser på en kvinna för att begära henne, 
har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.” Då 
den där mannen måste svara för att ha begått äktenskapsbrott, 
vem kommer att vara den, som orsakade det? Sättet Du klädde 
Dig och visade upp Dig på.
226 Nu menar jag inte att säga, att Du måste klä Dig som ett 
eller annat från en antikvitetslåda. Men Du kan se ut mera som 
en dam.
227 Och komma hit ut och strippa, Dina små korta shorts och 
knyta ett litet band runt det så där, och Ditt lilla barn med 
ögon som ett askfat, med en cigarrett i Din mun och promenera 
nedför gatan. Du gör inte det där i någon god avsikt. Du är 
kanske oskyldig till den faktiska gärningen men djävulen 
använder Dig som ett redskap, precis som han gjorde med Eva.
228 Varför är det en kvinnans nation? För att det leder raka 
vägen fram till katolicismens herravälde. Vad är det idag? Du 
hör dem aldrig nämna Jesus. ”Ave Maria! Maria, Guds moder! 
Den heliga Cecilia!” Alla slags helgon, döda helgon. För inte så 
länge sedan, här nere i…
229 Jag var nere i Mexico i fjol. Här kom en stackars kvinna 
och släpade sig fram. Hennes knän alldeles skinnflådda så där, 
gråtande och höll sina händer. Och fadern gick med och bar 
två små barn, som grät, deras mor led ju så, för att någon 
kvinna, som de kallar för helgon, hade dött. De hade hennes 



30 DET UTTALADE ORDET

staty här uppe på kullen. Någon älskare dödade henne. Och så 
fort hon blir dödad på det sättet, är hon naturligtvis ett helgon, 
hon var ju katolik. Så då skulle hon gå och göra botgöring och 
hon måste släpa sig två engelska mil över kullerstenar för att 
göra botgöring.
230 Broder, om det är en enda sak, som jag måste göra, dog 
Jesus Kristus förgäves. Av nåd är jag frälst och inte av — av 
mig själv utan genom Guds vilja och genom Guds godhet.
231 De där reportrarna frågade mig och sa: ”Herr 
Branham…” Den — den lilla döda babyn hade återförts till 
livet och några saker där. Trettiotusen katoliker… Nej, jag 
ber om ursäkt. Det var tjugotusen. Trettiotusen var Afrika. 
Tjugotusen katoliker tog emot Kristus som sin personlige 
Frälsare på en gång, då det där hände, där de stod i Mexico 
City. Och de där prästerna, de kunde inte säga någonting. 
Alltför många, det skulle sätta igång ett upplopp. Hade alltför 
många på den sidan. Så han sa: ”Herr Branham, tror Ni, att 
våra helgon kan göra samma sak, som Ni gör?
232 Eftersom jag kände till deras lära, sa jag: ”Säkert, om de 
lever.” Förstår Ni? Så man kan inte bli katolskt helgon förrän 
man är död, som Ni vet.
 Så han sa: ”Å, man kan inte bli helgon, förrän man dör.”
233 Jag sa: ”Var läser Ni det någonstans? Paulus sa: ’Till de 
heliga, som är i Efesus’ och de, som är kallade av Gud. ’Till 
de heliga, som är i Efesus’, han läste sitt brev och de heliga är 
på andra platser, i Galatien och — och ’de heliga i Rom’ och så 
vidare. De heliga, ’de helgade’. Hur är det med det?”
234 Han sa: ”Nu är det naturligtvis inte meningen, att vi ska 
diskutera Bibeln. För vi är kyrkan och vad kyrkan säger. Vi 
bryr oss inte om, vad Bibeln säger. Det är vad kyrkan har 
sagt.” Han sa: ”Vad anser Ni då om den katolska kyrkan?”
235 Jag sa: ”Jag önskar, att Ni inte hade frågat mig om det. För 
Ni frågade mig och jag kommer att säga Er Sanningen.”
 Han sa: ”Nå, jag vill, att Ni ska säga mig Sanningen.”
 Jag sa: ”Den högsta form av spiritism jag känner till.”
 Han sa: ”Hur kan Ni få det till det?”
236 Jag sa: Vad som helst, som gör förbön hos de döda, är 
spiritism.” Jag sa: ”Om det där helgonet svarar, då är han 
i dödsriket. För de, som har gått över gränsen, min — min 
Bibel säger, att han inte skulle kunna komma tillbaka.” Det är 
riktigt. Och jag sa: ”Om det är så, att han var ett helgon, då är 
det djävulen, som talar som ett helgon och det är inte helgonet, 
då allt kommer omkring.”
237 Och han sa: ”Nåja, bara en minut nu.” Han sa: ”Ni ber 
också till de döda:”
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 Jag sa: ”Var då?”
 Han sa: ”Jesus Kristus dog.”
238 Jag sa: ”Men Han uppstod igen. Han är inte död. Utan Han 
lever för att be för oss och är den ende medlaren mellan Gud 
och människor.”
239 ”Jag är den, som var död och är levande igen och är 
levande för evigt. Jag har nycklarna till döden och dödsriket.” 
”Vem som helst, som vill, låt honom komma och dricka fritt av 
Livets vatten!” Oj! Det är vår Gud. Det är vår Gud.
240 Och den rättfärdiges säd har nästan tagit slut. Tala med 
människor om de här sakerna! Tala med människor om att gå 
tillbaka till Bibelns väg! Tala med människor om underverk! 
Tala med människor om det där! Deras ”församling tror inte 
på Det”, så de är oäkta barn för Gud. Bibeln säger, att om vi 
inte kan utstå förföljelse och prövningar, hån och att bli kallade 
för ”frimicklar” osv. så där, om man inte kan stå ut med det, är 
man oäkta barn och inte Guds barn. Bibeln säger så.
241 Kalla mig för ”frimickel”, om Du vill! Kalla mig för vad 
Du vill! Så länge mitt hjärta har det rätt ställt med Gud 
och min upplevelse stämmer med Guds Bibel, fortsätter jag 
raka vägen fram i samma riktning. Jajamensan. Det där är, 
vad vi tror. Det där är den levande Gudens Församling, som 
inte kommer genom teologi. Den kommer inte genom någon 
människo-tillverkad intellektuell föreställning. Den kommer 
genom den absolut uppenbarade Sanningen, att Jesus Kristus 
är Guds Son.
242 Om jag endast hade bara en intellektuell föreställning, för 
att baptistförsamlingen eller metodistförsamlingen lärde mig, 
att de här så-och-så sakerna, då jag hör den här Bibeln, om 
Bibeln… Om jag hade blivit döpt i ”Faderns, Sonens och Den 
Helige Andes” namn och läser den här Bibeln och en predikant 
sa till mig, att det inte fanns någon i Bibeln, som någonsin 
döptes annat än i Jesu Kristi Namn och jag läste det och såg, 
att det var Sanningen, skulle jag gå i vattnet så fort jag bara 
kunde. Jajamensan.
243 Om någon sa till mig, att — att Jesus Kristus var en mäktig 
helbrägdagörare och min församling sa till mig: ”Undrens tid är 
förbi.”, och jag behövde bli helad, skulle jag springa så fort jag 
bara kunde till det där altaret för att bli helad. Visst skulle jag det.
244 Om jag var predikant och hade en — en kvinnlig predikant 
i min predikstol och jag läste i Bibeln och såg, att det inte var 
meningen, att en kvinna skulle predika, skulle jag ta ner henne 
därifrån, om det än toge skinnet av min rygg.
245 Och jag kommer ihåg, att en kvinna, som en kväll satt 
där bak, just där syster Wright är, tänkte kasta ut mig genom 
dörren, för att jag gjorde någonting liknande. Jajamensan. Jag 
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sa: ”Ni kommer inte i min kyrka med Er…” Då de brukade 
ha, eller klippa ner sina kläder långt så här och det där, som 
ser konstigt ut och ungefär halva deras kropp exponerad. Jag 
sa: ”Om de någonsin kommer in i min kyrka, ska jag förvisso 
visa ut dem.” Och en liten spelevink här nere, hon dog inte så 
länge efter det där, och då ropade hon efter mig, då hon höll 
på att dö. Hon var en katolsk flicka, gick dit upp och satte 
sig ner med det där så där. Jag såg bakåt och jag fick syn på 
henne, där hon satt här uppe och de höll på att sjunga. Tog av 
mig min rock, gick dit bak, satte den över hennes axlar. Jag 
sa: ”Damen, om Ni ska lyssna då jag predikar, skulle Ni vilja 
vara snäll och ha den här rocken på Er, medan Ni är i Guds 
församling!” Förstår Ni? Visst.
246 Hon klampade ut därifrån och spärrade upp de där små 
läpparna. Hon gick ut ur byggnaden. Hon sa: ”Om han har 
religion, skulle jag inte låta min ko ha den sortens religion.”
 Jag sa: ”Bekymra Er inte, hon kommer inte att få den.”
247 Då vi hade tältet, kallade de på mig, då hon höll på att dö. 
Hon fick en hjärtattack och hon höll på att dö. Hennes man 
kom. Han: ”Kan Du komma fort!” Och jag var mitt i mötet. En 
stor, lång pojke, som stod vid dörren och väntade på mig. Och 
jag sprang så…
248 Jag hoppade in i min bil och körde dit ut. Då jag gick upp, 
mötte jag den gamla sjuksköterskan där ute, som fortfarande 
bor nere i Howard Park. Hon sa: ”Pastorn, Ni behöver inte 
komma.” Det där var för omkring tjugo år, kanske litet längre, 
sedan. Hon sa: ”Hon är död.” Hon sa: ”Hon har varit död i 
omkring tre minuter.” Hon sa: ”Hon skrek så högt hon kunde 
efter Er.” Hon sa: ”Jag har en hälsning till Er.”
 Jag sa: ”Vad?”
249 Hon sa: ”Säg till den där predikanten, som jag sa det där 
om: ’Var snäll och förlåt mig!’”
250 Jag gick dit ner för att se på henne. En vacker kvinna och 
hon hade lidit så svårt. Hon hade små fräknar tvärs över sin 
näsa, en vacker kvinna. Och fräknarna stod ut, såg det ut som. 
Och hennes ögon hade helt och hållet trängt ut ur hålorna och 
var halvvägs bakåtvända. Naturligtvis hade hennes tarm och 
njurar arbetat och ångorna steg upp över hela sängen, så där.
251 Och hennes man tittade på mig, sa: ”Broder Branham, bed 
en bön, för hon ville träffa Dig!”
 Jag sa: ”En bön för henne nu skulle inte göra någon nytta.”
252 ”Det håll trädet lutar åt, det hållet faller det åt.” Förstår 
Ni? ”Låt Er inte luras, Gud låter Sig inte hånas. Vad en 
människa än sår, det ska hon skörda.”
253 Ser Ni, var det är? Vad har nu hänt? Titta på en kvinna, 
som skulle vilja göra det där! Titta på kvinnorna, som levde 
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tidigare, körflickan, vad blev hennes dotter? En flicksnärta. 
Vad blev flicksnärtans dotter? Rock-and-roll-tonåring. Vad 
kommer hennes dotter att bli? Hmpf! Vad är det?
 Ser Ni den rättfärdiges säd?
254 Se på Er, baptister! Gå tillbaka en liten tid! Gå tillbaka 
till John Smith, er grundare, Ni baptister! Då han bad för 
människornas missgärningar, så att han grät och bad för 
människorna, tills hans ögon svällde igen och hans hustru 
måste mata honom med hans frukost vid bordet.
255 Och Ni metodister häromkring, med juveler i näsan och 
över öronen och ser ut som damsadlar för djävulen och går ut 
med shorts på Er och sådana saker! Då gamle John Smith, en 
av metodistförsamlingens ädste, innan han dog, åttiofyra år 
gammal, höll en kort predikan i fyra år… fyra timmar. De 
måste bära honom och sätta honom i predikstolen. Och här var 
hans sista ord. Han sa: ”Jag är så chockerad över metodist-
församlingens gärningar.” Han sa: ”Till och med metodist-
församlingens döttrar bär guldringar på sina fingrar.” Vad 
skulle han säga nu, med shorts på då de sjunger i kören?
256 Ni skötte Er fint. Vad skedde? Ni uppför Er som Er 
mamma. Det är exakt så.
257 Det är orsaken till, att vi inte vill ha något av de där 
samfunden hängande runt det här eller påtråcklade här: ”Vi 
är metodister. Vi är baptister.” Vi tillhör bara Kristus. Låt det 
vara så, var fri!
258 Ser Ni nu ormens säd? Vad skulle en sådan där kvinna 
kasta ut? Vad skulle det åstadkomma? Vad? De fortsatte att 
komma vidare ner. De knuffade tillbaka baptisterna, knuffade 
tillbaka metodisterna, knuffade tillbaka presbyterianerna. Vad 
gjorde de? De gick raka vägen tillbaka allesammans, liksom 
deras mamma, den gamla skökan. Där är de allesammans, 
håller på med samma prostitution. ”Nåja, det gör ingen 
skillnad. De har blivit nedsänkta. De har blivit bestänkta. De, 
de har kommit och biktat sig. De har tagit sitt sex månaders 
alkoholförbud, de drack inte alltför mycket under den tiden, 
osv. De blev goda medlemmar. De betalar bra för…” Oj, oj! 
Det där har ingenting att göra med Andens frukter.
259 Andens frukter är ”tro”, att tro att Jesus Kristus är 
densamme igår, idag och i evighet, ”kärlek” till bröderna, 
”glädje, frid, långmodighet, godhet, mildhet, tålamod, 
ödmjukhet, måttlighet”. Det är sakerna, Andens frukter.
260 Och vi tar en man, ”Ja, han — han lever ett fint liv ibland 
grannarna.” Det gjorde Esau också.
261 Esau gjorde aldrig någon något illa och Esau var av 
djävulen. Men Jakob, från samma moderliv, var av Gud. 
Djävulens säd, kvinnans säd, som Guds säd kom igenom.
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262 Ser Ni nu, att det alltsammans har kommit fram till det 
här, till det, som är kvar i världen idag? Jag kommer att säga 
det här riktigt skarpt, slå fast det, sedan ska vi börja väckelse-
serien efter det här, i nästa möte. Det har tagit en sådan 
vändning. Och, snälla Ni, jag säger inte det här hädiskt. Jag 
säger det inte för att vara elak. Det har kommit dit, till en stor, 
religiös skara av utomäktenskapliga, oäkta barn. Där är mina 
slutliga kommentarer. Det där är exakt, vad det har blivit. 
Ni vet, att det där är sanningen. Det har blivit så, att det är 
gå-in-i-församlingen och församlings-medlemmar, ”Som har en 
formell gudsfruktan men förnekar dess Kraft”, ända tills det har 
blivit en skara religiösa, oäkta barn. Det är exakt, vad det är.
263 Vad är kvar härnäst? Det är en raket, som hänger där borta, 
åtskilliga av dem, koboltbomber och allting annat. De väntar 
bara på att den där stunden ska komma. Och det kommer att bli 
ödeläggelse genom eld, liksom det var genom vatten.
264 Och, vänner, vad Du än gör, om Du är en kristen och Du 
har Gud i Ditt hjärta och Du vet, att Du har gått över från 
döden till Livet, då borde Du vara den lyckligaste personen i 
hela världen. Då Den Helige Ande i Dig…
265 Då Bibeln säger: ”Jesus Kristus, den samme igår, idag och 
i evighet.”
266 Samfunden säger: ”Men vi tror, att undren har upphört.”
267 Säger Den Helige Ande: ”Amen. Jesus Kristus är den 
samme igår och i evighet. Må det så ske.”
268 Om Bibeln säger: ”Omvänd Er och låt Er alla döpas i Jesu 
Kristi Namn till syndernas förlåtelse, så ska Ni undfå Den 
Helige Ande. För löftet är till Er och Era barn, till hedningarna, 
alla som är i fjärran, så många som Herren, vår Gud — så många 
som Herren, vår Gud, ska kalla.” Förstår Ni? (Inte ”Så många 
som metodisterna kallar, baptisterna kallar”.) Utan ”Så många, 
som Herren, vår Gud, ska kalla ska undfå denna Helige Ande 
och bli döpta i Jesu Kristi Namn.” Det är, vad Bibeln säger.
 Då det där träffar Dig, säger Du: ”Amen.”
 Församlingen sa: ”Å det gör ingen skillnad.”
269 Men denne Helige Ande i Dig säger: ”Amen” till Hans Ord. 
”Människan ska leva inte allenast av bröd utan av Ordet, som 
utgår ur Guds mun.” Var så god!
270 Jag vill, att Du ska visa mig ett enda Skriftställe, där det 
någonsin har stått, att ett äpple satte igång saken, nu. Jag vill, 
att Du ska visa mig, att de åt äpplen. Jag har visat Er, hur Kain 
trodde samma sak och hur hans säd fortfarande tror samma sak.
271 Men Guds andliga uppenbarelse bevisar genom Bibeln, att 
det var illegalt sexuellt umgänge mellan man och kvinna. Det 
var därifrån Era jättar kom. Det var därifrån Er synd kom. Det 
var därifrån Er förvanskning kom. Det var där, det kom ner.
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272 Lägg nu märke till detta i allt det här, titta, ormen var 
dubbelt så klok. Hans säd har alltid varit dubbelt så klok. 
Och jag skulle vilja klättra upp på den här predikstolen och 
ta den här mikrofonen i min hand, [Broder Branham rör på 
mikrofonen. — Red.], och sätta mina fötter ovanpå predikstolen 
och säga det här. Och var är Era stora intellektuella idag? 
Er pastor har gått ner och fått en massa intellektuell 
kunskap, och han ställer sig upp, han är pastor för de största 
församlingarna, som finns i landet osv., så där. Var står ormens 
säd? På de kloka, intelligenta ställena, så där, kloka, klyftiga 
forskare. Det är där han är. Det är där han ligger.
273 ”Inte genom styrka, inte genom makt utan genom min 
Ande, säger Herren.” Förstår Ni? Det är där Du…
274 Så Du tar en liten broder, som står nere på hörnet och 
gråter ut sina ögon och kanske står där och slår på en gammal 
gitarr och säger: ”Broder, kom och finn Herren!”
275 Pastorn går förbi, säger: ”Hrrmm! Skulle inte vilja, att min 
församling… Å, jag skulle inte umgås, skulle inte låta min… 
Skulle inte låta Liddy och John och dem se mig i närheten av 
ett sådant där ställe.” Fortsätt, Du djävulens säd, Du är på 
väg till Din eviga bestämmelseort i alla fall. Det är riktigt. Jag 
kunde ha sagt ett annat ord där och sagt ”oäkta barn” och det 
är precis ungefär vad det är fråga om. För, ser Ni, man…
276 ”Ingen kan komma till Mig, om inte min Fader drar honom. 
Och alla, som kommer till Mig, ska jag låta uppstå på den yttersta 
dagen. Ingenting kommer att gå förlorat. Jag har det. Jag kommer 
att bevara det. Ingen människa kan göra det, utom Denne.”
277 Allt ligger i Honom. Du kan inte säga: ”Jag gjorde en 
sak.” Det är Guds nåd, som gjorde alltsammans. Så jag gjorde 
ingenting. Jag fick aldrig någonting att göra, aldrig Du heller. 
Du förtjänade aldrig en enda sak. Gud gjorde varenda bit av 
det. Du la aldrig två fingrar i kors för en enda del av det. Du sa 
inte: ”Nåja, jag kom från en fin familj. Jag gjorde det här.” Det 
där har ingenting alls att göra med det. Gud är den Ende, som 
gjorde det, Guds nåd.
278 Nu är jag ledsen, att klockan inte riktigt är elva, men jag 
ska sluta i alla fall. Förstår Ni?
279 Hur många förstår, att Bibeln talar om, att de här sakerna 
är Sanningen, särskilt Ni, folk från Branham Tabernacle? 
[Församlingen säger: ”Amen.” — Red.] Det där är nu bara 
omkring en sextondel av vad vi lär och tror. Men kom ihåg, till 
Er åskådare ska jag kanske säga det här, Ni, som inte kommer 
hit som medlemmar. Sättet vi tror det här på, att Det här är 
Bibeln och Bibeln är Guds Sanning.
280 Och vi tror, att i Gamla Testamentet hade de nu ett sätt 
att få veta vad, som var sanningen, och vad, som inte var 
sanningen.
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281 Nu vet vi allesammans, att de hade den skrivna lagen. Hur 
många vet det? Lagen, budorden var i arken osv., all right, och 
lagen om buden. Den sa: ”Du ska inte begå äktenskapsbrott. 
Var och en, som begår äktenskapsbrott ska stenas.” Förstår Ni? 
Det där var budordet och lagen om budordet. Nu stod arken så 
här, budorden var där nere i den och lagarna om budorden var 
i fickorna på sidan av arken. Om en man kom ner hit, begick 
äktenskapsbrott, sträckte man sig ner hit och fick tag i, vad 
lagen sa: ”Stena honom!” De tog honom raka vägen ut och 
stenade honom. Det var, vad lagen om budordet var.
282 Nu hade de två sätt till att få veta. Det är alltid tre som en 
bekräftelse. De hade ett sätt till att få veta och det var genom 
antingen en profet eller en drömmare. Hur många vet det? ”Om 
det finns någon bland Er, som är andlig eller profet, kommer 
jag, Herren, att ge mig tillkänna för honom i drömmar och tala 
till honom i syner.” Det är riktigt. Han var nu en profeterare.
283 Om nu en man kom dit och sa: ”Å, halleluja, jag 
fick det! Jag profeterar nu i Herrens Namn. Jag har fått 
uppenbarelsen.” De lät inte det där pågå så där, som Ni gör. 
De undersökte det med hjälp av Gud först.
284 På Arons bröstsköld hade de nu vad de kallade för Urim 
Tummim. Hur många har någonsin hört det ordet? Vad var 
det? Det var de tolv patriarkernas tolv stenar, sex på varje 
sida. Jaspis, Juda osv. och nedöver, de tolv stenarna. Och då 
tog de den här profeten eller drömmaren och de hängde upp 
hans bröstsköld och ställde honom där. Och de sa: ”Profetera 
nu och förtälj Din profetia!”
 ”Herren talade till mig och sa vissa — vissa saker.”
285 Hur riktigt det än verkade, det kunde låta, som att det 
var den exakta, fullkomliga sanningen, men om inte de där 
ljusen kom tillsammans och åstadkom en regnbågsfärg där 
tvärsöver Urim Tummim, då de där färgerna blandade sig, 
då det övernaturliga verkade som bekräftelse. Ser Ni, Gud 
har alltid bekräftat Sitt Ord. Förstår Ni? Och om inte de där 
övernaturliga ljusen glimtade på det där, då bryr jag mig inte 
om, hur riktigt det verkade, det var fel.
286 Om en drömmare sa: ”Jag drömde en dröm och den här 
drömmen sa att: ’Israel skulle bryta upp och gå till en viss 
plats, för syrianerna kommer att komma in på den här sidan 
och belägra det.’” De tog ner den där drömmaren dit, han 
brättade sin dröm. Om de där ljusen inte glimtade tvärsöver 
där, hade han fel, hur än… Om syrianerna än redan var i 
strid där borta, så hade han fel. Nej, sir. De, det måste absolut 
bevisas genom Urim Tummim.
287 Nu vet alla, att det gamla prästerskapet försvann, 
avskaffades och Urim Tummim följde med det. Det vet vi, eller 
hur? [Församlingen säger: ”Amen.” — Red.]
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288 Och det nya prästerskapet har kommit in. Vad? Har vi en 
Urim Tummim idag? Jajamensan. Guds Ord! Jaa, sir. Det här 
är det. Om någon människa har något slags uppenbarelse eller 
uttalar någonting eller någon lära, som inte är i enlighet med 
och öv-… och överensstämmer med den här Bibeln genom 
hela Skriften, har hon fel. Jag bryr mig inte om från vilket 
samfund hon är, hur god hon är, hur klok hon är, hur utbildad 
hon är, hon har fel.
289 Och då någon talar med Dig om de här sakerna, som vi har 
undervisat om här i kyrkan nu, och säger till Dig, att: ”Om Du 
är bestänkt, är det all right.”, har han sagt en lögn åt Dig. Det 
där kommer inte att blinka över Urim Tummim. Då han säger 
Dig, att: ”Begjutning är all right.”, har han sagt Dig en lögn. 
Han säger Dig: ”Att bli döpt i ’Faderns, Sonens, Den Helige 
Andes namn’ är all right.”, han har sagt Dig en lögn. Om han 
säger Dig: ”Undrens tid är förbi.”, har han sagt Dig en lögn. 
Om han säger Dig: ”Det är all right för kvinnor att predika.”, 
har han sagt Dig en lögn. Om han säger Dig: ”Det är all right 
för Dig att gå vidare och hålla Dig till Ditt samfund.”, har 
han sagt Dig en lögn. Det kommer inte att blinka över Urim 
Tummim. Och dussintals saker, som kom ut i den där gamla 
”MODERSKÖKAN” och kom ner dit, och det är därför, vi 
håller oss borta från samfundsväsendet.
290 Vi älskar våra bröder och systrar ute i de där samfunden. 
Men man går inte och säger: ”Jag är metodist.” och det gör 
en till en kristen, för mig. Man är en kristen för att man är 
född av Guds Ande. Man behöver inte vara metodist eller 
baptist. Man behöver inte vara någondera. Man behöver bara 
vara född av Guds Ande. Tror Ni det? [Församlingen säger: 
”Amen.” — Red.]
291 På de här grunderna, om någon är här och vill samarbeta 
och komma in i den här tillbedjansgemenskapen och vill vara 
— vill bli nedsänkt, döpt i Jesu Kristi Namn, här är bassängen. 
De kommer att döpa om bara en minut.
292 Om det finns någon, många här, vem som helst, som vill 
komma på något annat sätt? Vi är här. Det är riktigt.
293 Nu har vi — vi har inte något medlemsskap, Du bara 
kommer hit till den här kyrkan. Vi tror, att Kristus är i 
metodist-församlingen, baptist-församlingen, presbyterian-
församlingen. Han har lemmar i varenda en av dem. Och 
det, som fattas dem idag, är falsk profetia, som ger ut de där 
sakerna, de där församlingarnas läror, som är absolut tvärt 
emot Bibeln.
294 Om nu någon gjorde Det Där så där klart för mig, skulle 
jag förvisso få mig… Jag tror, att det är nog mycket av Guds 
Ande i mig för att rannsaka Bibeln och komma och göra 
det rätt. Om jag bara hade gått fram och skakat hand med 
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predikanten och skrivit mitt namn i boken och fortfarande 
hade hat och illvilja i mitt hjärta och fortfarande hade avund 
och stridighet och fortfarande inte trodde, att Jesus Kristus är 
den store helbrägdagöraren osv. så där, skulle jag gå och få det 
rätt ställt med Gud riktigt kvickt. Det tror jag säkert, att jag 
skulle. Jag — jag skulle vara så pass ärlig om det. Jag skulle gå 
och få det rätt ställt med Gud. Om jag bara hade hängt med, 
för att jag var baptist eller metodist, skulle jag gå ner och få 
kristendom i mitt hjärta. Det skulle jag göra. Jajamensan.
295 Kom nu ihåg den kommande väckelseserien, som ska börja 
kommande onsdag kväll, om Herren vill. Den är på de här 
grunderna.
296 Lyssna, vänner, det finns en sann och levande Gud. Det 
är riktigt. Jesus Kristus är Guds Son. Den Helige Ande är i 
Församlingen idag.
297 Om jag nu bara hade vem som helst, som sa mig det där, 
skulle jag ha rätt att tvivla på det. Men lyssna! En dag där borta, 
som en liten pojke stod jag under ett träd. Jag såg Honom. Jag 
hörde Honom. Han sa till mig, sa: ”Håll Dig borta från de där 
dåliga kvinnorna! Håll Dig borta från cigarretterna! Håll Dig 
borta från att svära, att dricka och alla de där sakerna! Jag har 
ett arbete åt Dig att göra, då Du blir äldre.” Jag vet, att Han är 
en verklig, levande Gud, som står för Sitt Ord.
298 Då jag blev litet äldre, så Han mötte mig, så Han talade 
till mig! Så jag har sett Honom där borta, som den brinnande 
busken och den där Elden, som far omkring där borta! Så jag 
har sett Honom tala och berätta precis exakt vad, som skulle 
ske och varenda gång slår det in så fullkomligt, som det bara 
kan vara, så där fullkomligt.
299 Samma En, som säger de där fullkomliga sakerna så där, är 
Samma En, som inspirerar mig att undervisa ur den här Bibeln 
precis så, som jag lär ut Den. Det är riktigt. Så det kommer 
från Gud. För mig är det Gud Allsmäktig och Han är den 
samme igår, idag och i evighet.
300 Jesus sa: ”Jag kommer från Fadern och jag går till 
Fadern.” Då han hade kommit…
301 Då Han var Gud i öknen, var Han ett brinnande Ljus. Och 
hur många vet det? [Församlingen säger: ”Amen”. — Red.] Han 
var ett brinnande Ljus, Eldstoden.
302 Och Han kom hit till jorden och Han sa: ”Jag kommer 
från Fadern och jag går… Jag kommer från Gud och jag går 
tillbaka till Gud.”
303 Då Han dog, begravdes, uppstod igen och Paulus på sin väg 
till Damaskus mötte Honom igen, vad var Han? [Någon säger: 
”En Eldstod.” — Red.] Fortfarande en Eldstod. Jajamensan.
304 Vad gjorde Han, då Han var här på jorden? Vad gjorde 
Han, då Han mötte Paulus? Hur sände Han honom? Han 
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sände honom till en profet, som sa till honom hur han 
skulle döpas, sa till honom vad han skulle göra, la sina 
händer på honom och helade honom, sa till honom att han 
hade sett en syn.
305 Samme Jesus är här idag, gör samma saker och är 
fortfarande samma Eldstod, som lär ut samma sak och 
bekräftar det genom Sitt Ord och genom tecken och under. 
Jag är så glad att få vara en kristen, så jag vet inte, vad jag ska 
göra. Jag är glad, att Du är en kristen.
306 Och Ni, Tabernaklet här, jag sa till Er, att vi ska byta 
namn på det här. Det är inte rätt, att det ska vara Branham 
Tabernacle. Det där är bara en människa, ser Ni. Vi ska 
byta namn på det, ge det ett annat namn. Vi ska komma till 
det om en stund. Jag vill, att det bara ska vara ett — en den 
levande Gudens församling. Jag vill inte ha metodist-, baptist-, 
presbyterian-, pingst-. Jag…
307 Alla de där människorna älskar jag av hela mitt hjärta. 
Jag vet inte, vilken som är vilken. Jag kan inte säga Er det. Jag 
måste bara predika Ordet. Jag kastar ut nätet och drar in det. 
Där finns grodor och där finns vattenspindlar och där finns 
ormar och där finns en del fisk också. Det är Gud, som dömmer 
om det där. Jag drar bara nätet, predikar bara Ordet och drar 
in det och säger: ”Här är de, Herre, allesammans runt altaret. 
Du känner de Dina. Du har känt dem ända från grunden. Jag 
vet inte, vem som är vem. Det gör Du, så det kommer an på 
Dig, Herre. Det där är det bästa jag kan göra. Jag ska fara hit 
bort och dra noten någon annanstans nu och få in en annan 
grupp. Det är allt jag kan göra.” All right.

Å, jag känner för att fara vidare, 
Jag känner för att fara vidare. 
Mitt himmelska Hem är ljust och gott 
Och jag känner för att fara vidare.

308 Kom nu ihåg, vem som än vill beställa tid, ring bara 
herr Mercier här: BUtler 2-1519! Vi blir glada att få träffa 
Dig. Om Dina kära kommer in, måste skynda sig ut under 
väckelseseriens gång… Jag kommer nu, från och med ikväll, 
att gå avsides och vara borta i två dagar nu, för mig själv.
309 Jag går bara dit in och börjar studera, så här: ”Herre, 
Du är mig nära. Jag vet, att Du är här. Och Ditt Ord säger, 
att Du ska nalkas dem, som nalkas Dig.” Jag fortsätter att 
be och avvakta tills jag ser Eldstoden börja röra Sig. Då 
vet jag, att det är dags. Då går jag in till plattformen för 
helbrägdagörelsemötet, för att be och för att göra vad jag kan 
för att hjälpa de sjuka och plågade.
310 Vi sätter värde på all Er vänlighet nu. Och då Ni kommer, 
kom i tro, så väntar vi oss att få en härlig mötesserie. Jag vill 
säga, att…



40 DET UTTALADE ORDET

311 Broder Jeffries, är han här ikväll? Vi är tacksamma för 
broder Jeffries och hans arbete. Jag antar, att han har farit 
tillbaka till öarna osv.
312 Glad att få se broder och syster Wright och många av Er 
här.
313 Och jag såg advokat Robertson här för en stund sedan, kom 
in för en stund sedan. Jag ville ge honom en komplimang för 
hans — för hans predikan, som han höll här om dagen. Ingen 
sa, vem det var. Det var synd. Han höll en riktigt bra predikan 
om profetia, ungefär som jag har predikat ikväll.
314 Och så var det då en annan predikant här i förmiddags 
eller igår kväll, broder Smith, från metodistförsamlingen… 
Rättare sagt från Church of God här borta. Jag vet inte, 
om han är här ikväll eller inte. Om Du någon gång står 
uppe på den här predikstolen och ser tillbaka så där, är det 
liksom svårt att säga. Det är platt, ser Du, och man kan 
inte urskilja det. Om Du är här, broder Smith, vi sätter 
värde på Dig.
315 Och är inte detta den här lille brodern från Georgia, som 
sitter just här, just här bak, sitter bredvid broder Collins? 
[Broder Neville säger: ”Jo.” — Red.] Glad att se Dig här uppe 
igen ikväll, broder.
316 Och resten av Er, allesammans, var och en vet, vem Du är.
317 Jag tror det här är systern och brodern här, som gick och 
bad för flickan den där gången, just här, en doktor, som satt på 
sidan här borta. Gud välsigne Dig, doktor!
318 Var snälla och känn Er nu inte stötta på mig, Ni 
predikanter och bröder, på grund av sättet jag strängt slår fast 
det här precis så hårt jag kan! Det här är vårt tabernakel. Det 
är vad vi står för och vi vill lägga Det rätt på Ordet och skaka 
dem med Det. Så om Du någon gång kommer på avvägar, ska 
vi komma tillbaka och säga: ”Du visste bättre. Här är det på 
bandet.” Förstår Du? Var så god. ”Här är Det på bandet.”
319 Vi har en hel massa mer, som borde gå dit, Leo. Men, men 
vi… Ni har så där mycket. Stå fast vid Det, så ska vi få resten 
av Det om en stund. Som mannen, som åt vattenmelon sa: ”Det 
där var verkligen gott, men det finns mer av det.” Så vi har en 
massa mer av Det ännu, som ska komma.
320 Herren välsigne Er riktigt ordentligt nu! Medan 
vi… Kommer att ha en dopförrättning just nu. Är det 
riktigt, broder Neville? [Broder Neville säger: ”Ja, jag tror 
det.” — Red.] Är det någon här, som ska döpas just nu? Vi bryr 
oss inte om, vem Du är. Vi är — vi är här för att döpa. Räck 
upp Era händer, de som skulle döpas! Någon, jag tror det var 
en… Här är en dam här. Och var det någon mer? Vi har nu 
kläder här för både män och kvinnor.
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321 Vi säger nu inte: ”Lämna baptistförsamlingen! Lämna 
metodistförsamlingen!” Vi säger inte så. Gå Du raka vägen 
tillbaka till Din församling! Men om Du inte har blivit döpt 
enligt Skriften, i Herren Jesu Namn… Inte i Namnet ”Jesus” 
enbart nu. I ”Herren Jesu Kristi Namn”, det är Skriften. Då är 
Du döpt fel.
322 Jag vill inte ha något krångel, då jag kommer till floden. 
Jag vill ha allting så klart som jag vet om, då jag håller den 
där biljetten, ser Du, för jag vill komma ombord då. Jag skulle 
råda Dig, att göra detsamma.
323 Gå tillbaka till Din församling! Det är en sak mellan Dig 
och Gud. Det är allt, jag kan säga Dig.
324 Men ingen i Skriften blev någonsin döpt på något annat 
sätt än i ”Herren Jesu Kristi Namn”. Och de, som var döpta, 
bjöds av Paulus, som sa: ”Om en ängel predikade någonting 
annat, han vare förbannad!” Bjöd dem att komma och bli 
omdöpta igen i ”Herren Jesu Kristi Namn”. Det är riktigt. Och 
han gjorde det. Och det han gjorde, gav han oss i uppdrag att 
göra. Det är det, vi ska göra, om Gud vill.
 Vi tror på fottvagning. Vi tror på nattvard.
325 Vi tror på Kristi andra Tillkommelse, Herrens synliga, 
kroppsliga kropp, inte Ande utan Herren Jesu kroppsliga 
kropp, som kommer tillbaka i härlighet.
326 Vi tror på de dödas fysiska uppståndelse för att få en 
kropp, inte gamla och rynkiga som vi går i graven, utan en ny, 
i ungdomens riktiga lycksalighet, som ska leva i evighet.
327 Vi tror absolut på själens odödlighet. Vi tror, att det finns 
bara en enda form av Evigt Liv, och det är det Liv, som man 
får från Kristus Jesus. Det är exakt riktigt.
328 Därför tror vi inte på något evigt straff. Vi tror på en 
helvetets eld, som brinner med svavel, men vi tror inte, att den 
brinner i evighet. Om den gjorde det, skulle man ha Evigt Liv. 
Det finns bara ett enda Evigt Liv. Det kommer från Gud. Och 
det där är riktigt. Man kan brännas, kanske i en miljon år, tio 
miljoner år, jag vet inte, men man kan inte ha Evigt Liv. Man 
kan inte brinna för alltid… Man kan brinna i all tid men inte 
i Evighet. Ser Ni, det är skillnad mellan Evig och för alltid. För 
alltid är för alltid och för alltid, ett bindeord, som betyder ”en 
tidrymd”. Men Evigt, man får inte evigt straff.
329 Man får Evigt Liv, för det finns bara en enda form av Evigt 
Liv. Och den, som har Evigt Liv, lever och är välsignad av Gud 
i evighet.
330 ”Men den själ, som syndar, den själen ska…” Vad? 
[Församlingen säger ”… dö.” — Red.] Det är riktigt. Så den 
har inte Evigt Liv. Visst. Den har — den har sitt straff men inte 
Evigt Liv.



42 DET UTTALADE ORDET

331 Så Ni ser det är ännu många saker, som ska undervisas om, 
som vi ska komma till senare. Herren välsigne Er!
332 Låt oss nu sjunga den här fina gamla sången, medan vår 
syster går dit in! Jag tror den här damen här kanske…
333 Rosella, är det där Din mor? [Syster Rosella säger: 
”Ja.” — Red.] Å, välsigne Ditt hjärta! Glad att få se Dig, syster, 
då Du gör det där. Det är mycket fint.
334 Rosella Griffin, en av de finaste små vänner vi har haft. 
Hon är en ung kvinna, som var alkoholist. För en del av Er här 
är hon kanske en främling. Rosella vill inte, att jag ska säga 
det där. Då hon kom upp på plattformen där uppe i — där… 
här uppe i Indiana. Har man någonsin sett ett vrak, så var hon 
ett av dem, en glosögd alkoholist. Fyra framstående doktorer i 
Chicago sa, att hon var… Alcoholics Anonymous och allting 
annat hade gett upp hoppet om henne. Men en kväll, då hon 
kom in i mötet, redde Den Helige Ande upp hennes liv och 
talade om det för henne just där. Det avgjorde saken.
335 Titta på henne nu, något över trettio år, gissar jag, skulle 
kunna tas för arton. En förtjusande, vacker ung kvinna. 
Har aldrig smakat whiskey sedan dess, inget begär efter det 
längre. Lever för Kristus, går omkring på gatorna överallt och 
vittnar till Guds ära för syndare och alkoholister genom alla 
slumkvarter och allting annat genom Chicago, gör någonting 
för Herren.
336 Hon döptes i Herren Jesu Namn och hennes mor kommer 
ikväll, för att göra det samma. Om en Gud kunde hela 
henne, om Jesus kunde hela henne… ”Vadhelst Ni gör i 
ord eller i gärning, gör det alltsammans i (vems?) Namn…” 
[Församlingen säger: ”Jesu Kristi” — Red.] Det är vad Bibeln 
säger. Det är riktigt.
337 All right, nu ska vi ha dopförrättning. Vi ska släcka 
ljuset bara för några minuter, medan vi gör i ordning för den 
gudstjänsten, att bli döpt, och — och sedan väntar vi oss en 
härlig tid i Herren.
338 Ska Du förrätta dopgudstjänsten ikväll? All right, det är 
bäst — det är bäst att Ni gör Er i ordning. Och jag ska börja, 
jag ska leda sången osv. medan vi går vidare då. Medan de 
gör… [Broder Neville säger: ”Finns det några dräkter där 
bak, Doc?” — Red.] Dopdräkter, Doc, kvickt nu! All right.
339 Låt oss bara sjunga en av de här fina gamla… [Broder 
Branham leder församlingssången, medan broder Neville döper 
systern. — Red.]
340 [Blankt ställe på bandet. — Red.] Och tills vi gör det, då vi 
går härifrån, så måste vi göra vad?
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Ta det Namnet Jesus med oss, 
Falla ner för Hans fötter, 
Kungars Kung, i Himlen ska vi kröna Honom, 
Då vår resa slutad är.

 All right, vi står upp på våra fötter!
Ta det Namnet Jesus med Dig, 
Sorgens och eländets barn. 
Det ska ge Dig tröst och glädje…

341 Jag ska säga Er, vad vi ska göra. Vänd Er om och skaka 
hand med någon där och säg: ”God dag, broder! Jag är förvisso 
glad att få vara på möte tillsammans med Dig.”

Kära Namn, å, så ljuvligt! 
… och Himlens fröjd. 
Kära Namn, Dyra Namn, å… 
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