
DEN EFESISKA

FÖRSAMLINGSTIDSÅLDERN

 Herren välsigne Er!
Någon här inne, som kör en – en Dodge, en ny Dodge,

registreringsnummer WX-2129, parkerad där tvärs över gatan?
Har glömt sitt lyse, strålkastarna och allting, på. Och om det är
någon, som kör den bilen, å, smyg Dig ut och slå av Ditt lyse! Det
är precis på vänster sida av gatan, rätt nerför Åttonde Gatan.
Jag gissar, att det är ett New Albany-nummer, WX-2129. En
röd Dodge, en ny Dodge, som åtminstone är en 59-a, 60-a eller
någonstans däromkring. Och jag visste inte om det var någon här
inne, eller någon som bara hade…Någon annanstans ifrån. All
right, det var det. Och så är det någonting bra. Nu ska jag inte
säga, att det är bara damerna, som glömmer det där, för jag gör
det också.
2 Nåväl, det är förvisso gott, att få vara tillbaka igen ikväll i
mötet och att ha den här fina tiden av gemenskap tillsammans
omkring Ordet. Tycker Ni omDet? [Församlingen säger: ”Amen.”
– Utg.] Å, det är riktigt, vi har just en underbart underbar tid.
Och nu litar vi på, att Gud vill hjälpa oss att fortsätta.
3 Nu gick min broder och hämtade en svart tavla här, men
den är – den är alltför kort, den räcker inte nog högt upp. Så
imorgon, tja, då ska jag försöka att fixa upp den hit, svänga upp
den ovanför och göra så att… Jag vill rita ut en del olika saker,
som jag tycker om att förklara, så Ni bara kan… Och bara så
att man är säker på, att Ni verkligen får tag i Det.
4 Det var… Igår kväll, rättare sagt igår var det, som min lilla
flicka, Sarah, det var liksom gulligt. Modern och jag såg över
hennes lilla papper. Hon förde mina anteckningar. Och hon hade
allting nerskrivet precis rätt, Jesaja och Matteus och allting. Och
precis vid slutet på papperet hade hon: ”Och – och döden…
Graven har ingen seger i sig längre, och döden har fått sin gadd
utdragen.” Hon är omkring sju år gammal. Och så, istället för
att ha ”Uppenbarelsen” sa hon: ”Revolutionsboken”. Ja, det där
visar, att de är intresserade av att försöka få tag i någonting i alla
fall, eller hur? Jag tror att broder Collins lilla flicka, hon sitter
där bak, och de skrev (”Revolution”?), ”revolutionernas Dag”,
säger broder Neville. Han håller med henne. Jag antar, att vi alla
måste göra det.
5 Nåväl, vi har verkligen en härlig stund. Oj, Herren välsignar.
Jag gick in i ett rum för att studera i förmiddags, precis efter att
jag hade fått iväg barnen till skolan, och kom ut för bara en stund
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sedan, hade det bara så härligt en stund. Igår kväll studerade jag
liksom länge också.
6 Och omkring halv tre i morse kom några människor ner
uppifrån uppe i norr, de fick oss… Fick upp mig för att be för
en liten flicka, som var döende. Och jag är säker på, att Herren
kommer att låta henne bli bra. De bara kom ner, hela vägen
från Bedford i Indiana, för att be om att den lilla flickan skulle
få förbön då. Två män hade varit i mötet igår kväll och körde
hela vägen dit upp, sedan hela vägen tillbaka ner, så hela vägen
tillbaka igen. Höll troligen på att köra hela natten. Och så är det
gott att få veta, att folk har den sortens tillit och tror påGud.
7 Å, det är en härlig tid vi lever i. Och nu väntar vi oss av de
här församlingstidsåldrarna att bara fåmer ochmer.
8 Nu försöker vi börja bara litet tidigt varenda kväll, så vi
släpper ut Er tidigt. Tycker Ni bättre om det? Och det låter
människorna, som måste arbeta, komma hem, så de kan gå till
arbetet. Igår kväll var vi ute ungefär fem, tio minuter över nio,
eller åtminstone hade jag avslutat. Och så är vi glada att få ha
alla de besökande predikanterna inne hos oss ikväll. Och jag –
jag… Broder Junior Jackson, broder Carpenter och vår broder
från församlingen där och många andra här på plattformen och
ute i mötet.
9 Och det sas mig idag, att en mycket kär vän till mig, som var
med mig på missionsfälten, broder och syster Andrew från långt
in i djupa Kina, var på mötet igår kväll. Vilken underbar tid vi
hade tillsammans borta på Jamaica det här förra året! Vi hade en
härlig tid, jag var upp till deras hem. Och oj, om… Jag undrar
om broder och syster Andrew är närvarande ikväll här i – i mötet.
Den här byggnaden är inte byggd precis rätt, så… Ja, de sitter
långt bak där bak. Jag undrar om Ni bara skulle kunna göra så
mycket som att stå upp på Era fötter, broder och syster Andrew,
bara ett ögonblick! Herren välsigne Er! Vi är så glada att få se
Er, broder och syster Andrew. Jag inbjöd dem att komma förbi
förra året, då jag var där borta.
10 Jag ska inte säga det i deras närvaro (jag tänkte säga mer,
men jag ska inte säga det nu), men de är vad jag kallar för
riktiga missionärer. Om de kommer in imorgon kväll, så låt dem
tala här precis innan vi kommer in! Jag vill, att Ni ska få höra,
vad ett missionsfält verkligen betyder, då de var så långt inne
i det inre, att de inte ens hade någonting att… Ja, de är…
Jag tror det var åratal och åratal och åter åratal de var där
borta, och de hade aldrig så mycket som sett en bil eller ett tåg
eller någonting annat, på åratal och åter åratal. Och hur systern
gjorde deras bröd utav…Hur hon bankade ut det. Och…Det
där är nu riktigt missionsarbete. Broder Andrew hade en nål och
tråd och han var doktor, han sydde ihop dem allesammans, då
de blev sönderrivna. Och jag tror, att då barnets… Då barnen
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kom, syster Andrew var troligen barnmorska och broder Andrew
doktorn. De var bara beroende av dem.
11 Och sedan då missionen från… Från England, Pentecostal
Missions of England, sa att de var ”alltför gamla för att fara
tillbaka ut på fältet”, (Jag ska bara berätta för Er, hur mycket
missionärer de är, skulle de inte ta någon länstol och sätta sig
ner), då for de raka vägen tillbaka på eget bevåg, tillbaka ut
till Jamaica och är där ute och missionerar nu. Broder Fred
Sothmann och jag hade här förmånen att få fara till deras hem
och besöka dem, och vilken ljuvlig tid de visade oss! Så – så
älskvärda som – som kristna kan vara. Och jag ska säga Er,
att jag inte säger det här för att… Jag vill hellre ge en liten
rosenknopp nu än en krans sedan de har gått bort. Jag ska säga
Er, att de är verkligen kristna. Och jag sa till min hustru, att
syster Andrew var en av de mest älskvärda, trevligaste kristna
kvinnor en person någonsin kundemöta. Hon är bara…Hennes
karaktär är danad till Kristus också. Och broder Andrew också.
Så jag är säker på, att om Ni allesammans såg dem, som just
ställde sig upp, så skulle jag önska, att hela den här församlingen
skakar handmed democh får höra dem, innan de kommer iväg.
12 Imorgon nu, om Herren vill, så ska vi… Imorgon kväll
börjar vi med den här andra församlingstidsåldern. Ikväll börjar
vi med den första församlingstidsåldern. Jag är säker på, att
Herren har en välsignelse på lager åt oss.
13 Och kom ihåg, som jag har sagt tidigare, att ifråga om de här
sakerna är vi kanske oeniga om dem, vad teologin beträffar. Och
det mesta av mina data tar jag från de tillförlitliga historikerna,
som verkligen inte är intresserade i någondera sidan, de skrev
bara ner fakta, vad det än var, om vad församlingarna gjorde.
Och jag… Naturligtvis, den gudomliga delen av tolkningen
försöker jag ju själv placera därpå, så gott som jag vet hur. Och
ibland, om jag talar litet barskt eller överilat så där, så menar
jag det inte på det viset. Varenda en, som känner mig, vet det, att
jag inte menar att göra så där. Jag vill bara…Men för att få en
poäng att fastna… Precis som att slå in en spik i en bräda, om
man bara häftar fast den därpå, så håller det inte. Man måste slå
ner den och nita den, för att få det att hålla. Och det är det, jag
försöker göra. Så det är inte så, att jag försöker att vara oenig,
för jag talar till alla samfund osv., så det är inte…det.
14 Jag sa alltid, liksomdåmanmärker boskap. Jag kommer ihåg
att för åratal sedan satt jag en dag, då de… De hade vårens
hopsamling av boskap och tog upp boskapen till skogen, och
jag hjälpte till att driva boskapen upp till det, som de kallade
betesinhägnaden, där Hereford Association har betesmark i –
i Troublesome River Valley. Och jag satt där med mitt ben
hängande över sadelknappen och gav akt på ranchägaren, då han
passade på de här kreaturen, då de gick genombetesinhägnaden.
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15 Nu måste man ha… Det är då man går över in på
regeringens egendom, och man måste kunna odla ett ton hö,
innan man kan sätta en ko på grönbetet. Och varje ranch
producerar så och så mycket hö, så och så många kor kan de
sedan ha.

16 Nu gick de igenom där med alla slags märken på sig. En
del av dem hade ”Bar X”. Herr Grimes bredvid oss där hade
”Diamond T”, ett T på änden av en diamant. Där fanns det där
”Lazy K”, rätt uppe vid övre delen av Troublesome River. Vårt
var ”Turkey Track”. Precis nedanför oss var ”Tripod”. Och det
fanns alla slagsmärken, som gick igenomden där grinden.

17 Och jag la märke till, att ranchägaren aldrig brydde sig
mycket om de där märkena, han tittade aldrig på dem. Ibland
var de på vänstra sidan på kon, så han skulle inte ha kunnat se
märket. Så det – det var inte det, att han gav akt på märket. Men
en sak försäkrade han sig om, att ingen ko gick igenom där, med
mindre den hade ett blodsmärke i sitt öra. Det måste vara en
rasren Hereford, annars kunde den inte gå i den skogen. Märket
gjorde inte stor skillnad, utan det var blodsmärket. Och jag tror,
att det är så det kommer att bli vid domen. Det kommer inte
att vara vilket märke vi bär, utan Han kommer att titta efter
Blodsmärket. ”Då jag ser Blodet, ska jag gå förbi Er.” [Broder
Branham talar med broder Gene om mikrofonsystemet. – Utg.]
Nu är jag väl bara litet fel, Gene, eller hur? Eko. All right…Det
är att flytta om de där två, är det riktigt? All right. Tack, broder
Gene. All right.

18 Nu ska vi försöka att komma ut tidigt ikväll igen, så vi kan
komma tillbaka imorgon kväll och ta de här tidsåldrarna. Och
jag ska säga Er, det är så svårt för mig att hålla tillbaka en del
av de där härliga sakerna, som ligger framöver vid vägkanten,
försöker bara få ut dem allesammans på en enda kväll. Som Ni
vet, är det liksommin natur, men vi måste bara hålla tillbaka det
litet till varje kväll.

19 Nu, precis innan vi börjar öppna den stora Boken, undrar
jag, om vi skulle kunna bara stå upp bara ett ögonblick för…
Byta ställning… Då vi ställer oss upp, de som kan. Och låt oss
böja våra huvuden nu, högtidligt, för en liten bön!

20 Vår himmelske Fader, vi nalkas nu igen Din mäktiga heliga
Tron, kommer utan att tron vacklar, för vi kommer, för att vi har
blivit bjudna att komma. Vi skulle inte kunna säga, att vi kommer
i en viss församlings eller ett visst samfunds namn, eller i den
här församlingens namn, eller i vårt eget namn, för vi skulle inte
kunna vara säkra på det, om vi skulle kunna få det här tillfället
att tala med Gud eller inte. Men då Jesus sa till oss: ”Om Ni ber
Fadern om någonting i mitt Namn, så ska jag göra det.”, då vet vi,
att då vi kommer i JesuNamn, så kommerDu att höra oss, Fader.
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21 Vi är så glada, då vi läser om gångna tiders martyrer, hur de
beseglade sitt vittnesbörd med sitt eget blod, Fader, då får det
oss att känna, att vi gör så litet i den här tiden. Och jag ber Dig,
Herre, att Du ska förlåta vår – vår – vår försumlighet, vilket vi
är ifråga om Dina angelägenheter. Och vi ber, att Du ska smörja
oss på nytt, då vi läser ur Ditt Ord och ser de lidanden, som det
har fört med sig i förgången tid, att ställa i ordning rättesnöret
för denna den levandeGudens stora friköpta Församling.
22 Jag ber Dig, himmelske Fader, att tala ikväll genom oss, för
vi vet inte, vad vi ska säga, vi väntar bara, och vi ber den här
bönen här, för att vi är i Guds Närvaro i Hans Församling, och vi
ber, att Den Helige Ande, som är över de här människorna, ska
föra samman Sina krafter ikväll och skaka fram Evangeliet in i
vartenda hjärta, det kommer att ge oss en ny ståndpunkt och ett
nytt hopp för den tidsålder, som håller på att bryta fram. Bevilja
oss det, Herre, för vi ser, att fikonträdet knoppas och Israel blir
en nation, och hedningarnas dagar bleknar bort och är räknade,
och vi väntar på den store Återlösarens, vår Herres Jesu Kristi
tillkommelse.
23 Vandra ibland oss, Herre! Som det har sagts ikväll: ”Du
vandrar mitt ibland ljusstakarna.”, vandra så ibland oss ikväll,
Herre! Och varna våra hjärtan för det onda, som ligger framför,
och ge oss förståelse för Ditt Ord, för vi ber om det i Jesu Namn!
Amen. Var så goda och sitt!
24 Liksom jag nu har sagt varje dag, försöker jag att få så
mycket nerskrivet på papper, som jag möjligtvis kan, av tider,
platser osv., för det är en historisk tilldragelse, som vi närmar
oss. Det har varit ett skeende, och nu kommer vi fram och lägger
också in det i tidens mönster.
25 Söndag förmiddag nu, och söndag eftermiddag… Rättare
sagt söndag kväll hade vi en härlig tid. Det är jag säker på, att vi
hade. Jag hade det själv. Och omUppenbarelsen…
26 Vad är det nu, vi studerar? Jesu Kristi Uppenbarelse. Och
vad fann vi? Att Gud visade uppenbarelsen och vem Han
var. Det första vi finner, av alla uppenbarelserna, är att Gud
tillkännagav, vemHan var. Att Jesus inte var någon tredje person
i en treenighet, Han var den fulla treenigheten. Han var både
Fader, Son och Helig Ande. Och det var uppenbarelsen. Uttalat
fyra gånger i samma kapitel, att Han var Gud Allsmäktig, Han
som var, som är och ska komma,Davids Rot ochAvkomma.
27 Nu finner vi då, att i de här sakerna ska vi försöka klara upp
hela spörsmålet, för jag vet inte, när vi någonsin får höra Det
igen, kanske aldrig, förrän ingen tid ska vara mer och den tonar
in i evigheten. Och som jag säger, det kan nu vara många bröder,
lärare mycket mer kvalificerade till att tala om det här, än jag
är, och som troligen skulle kunna få en bättre tolkning av det,
men Gud har lagt på mitt hjärta att göra det, och därför skulle
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jag vara en hycklare, om jag inte sa precis exakt det, som jag
trodde var rätt. Förstår Ni? Så jag – jag vill alltid bevisa mig
oskyldig inför Gud, till alla tider, att ”jag inte har undandragit
mig”, som Paulus sa, ”att varna Er dag och natt, med tårar, så att
församlingen måtte vara i stånd då.” Om någon går förlorad, så
vare blodet inte påmina händer, för jag vill vara oskyldig till alla
människors blod vid den tiden. Så, om Du är oenig, å, dvs. bara
på ett trevligt, vänligt sätt, det kommer bara att vara fint. Men nu
kanske Herren kommer att uppenbara någonting, som kommer
att hjälpa oss alla tillsammans.
28 För det första nu, ser vi, att Han uppenbarade Sig själv. Nu
förstår vi, vem Han var.
29 Vidare nu, då jag citerade det där om att bestänkningen
och dopet i ”Faderns, Sonens, Den Helige Andes” namn var
ett katolskt dop och inte ett protestantiskt eller ett Nya
Testamentets dop, hoppas jag, att jag har gjort det där klart.
Och jag har bett vilken person som helst, som skulle kunna visa
upp en Skriftens text, där någon någonsin döptes i Bibeln eller
fram till Konciliet i Laodicea, där de utformade den katolska
kyrkan, där någon någonsin döptes i ”Faderns, Sonens, Den
Helige Andes” namn, var så snäll och kom och visa mig det! Och
då skulle jag sätta på min rygg ”En falsk profet” och gå genom
gatan. Nu gör jag det där bara…Inte för att vara hård utan bara
för att visa Er, att det är Sanningen. Förstår Ni?
30 Så nu uppenbarar Bibeln Honom här, att Han är Gud
Allsmäktig i kött ibland oss. Förstår Ni? Ingen Fader, Son
och Helig Ande. Det är inte tre gudar eller en Gud delad på
tre ställen. Det är en enda Gud, som verkade i tre ämbeten:
Faderskapet, Sonskapet och Den Helige Ande. Gud, som kom
ner ifrån Edens lustgård och försöker att bana Sig väg tillbaka
in i människohjärtana, för att leva och åter vara Guds söner
och döttrar tillsammans med Honom. Det är Gud över oss, Gud
tillsammansmed oss, Gud i oss. Det är skillnaden. FörstårNi?
31 Och de där sakerna nu, och Bibeln uppenbarar det där och
har grundligt uttalat det i 1:a kapitlet av Uppenbarelseboken,
vilken är den enda Boken i Bibeln, i Nya Testamentet, i hela Nya
Testamentets kanon, är det den enda Boken, som Jesus satte Sitt
eget insegel på. Och Han sa, det första av Det: ”Salig är den,
som läser, och den, som hör.” Och vid slutet sa Han: ”Om någon
människa kommer att ta bort någon del av Den, eller lägga till
någonting till Den, ska densamme, hans del, tas bort ur Livets
Bok.” Så det är en förbannelse för vem som helst att ta bort
någonting, det här är den fullständiga Uppenbarelsen om Jesus
Kristus. Så om vi gör Honom till tre, vet Ni, vad som har skett.
Ser Ni, Ert namn går ut.
32 Och ingen, ingen protestant, ingen tidig församling, har
någonsin trott på tre gudar. Det var ett stort spörsmål vid
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Konciliet i Nicaea, och de gick båda till ytterligheter, ut den
här vägen, så att säga. Trinitarianerna, de treenigamänniskorna,
som trodde på treenigheten, vilka till sist bildade den katolska
kyrkan, de gick till fullständig treenighet och gjorde Gud till
”tre” personer. Och det fanns en, som trodde på, att Gud var
”en”, och de gick åt andra sidan för att bli unitarianer. De har
fel bägge två. Gud kan inte…

33 Jesus kunde inte vara Sin egen far, och inte heller kan Jesus
ha en far, och Han vara… Det skulle bli tre gudar. Det – det
skulle inte fungera. För omHan har en far, och en far är en annan
man vid sidan av Honom, då hade Han…Och Den Helige Ande
är ännu en, då är Han ett utomäktenskapligt barn. Bibeln säger,
att Den Helige Ande var Hans Fader. Och om vi har Den Helige
Ande, då är det inte Den Helige Ande, det är Fadern i oss i Den
Helige Andes namn, som använder ämbetet i oss, för det var en
gång i en man, kallat för Anden, och kommer tillbaka och Den
är i oss nu, samma Jehova Gud. Förstår Ni?

34 Det finns inga tre gudar. Tre gudar är gudlöst och hedniskt,
och det följde med över. Och om Ni bara stannar genom veckan
och inte har fördomar utan ger akt på det, tar det historiskt. Ta
samma historia, som jag gör, eller vem som helst, vilken historia
som helst. Låt oss bara veta det, att alla historierna är eniga
om detsamma. De där historikerna har ingenting att göra med
någondera sidan, de är bara intresserade av att berätta fakta,
vad som skedde. Och ge akt på exakt, hur den där saken smög
sig in genom Luther och kom ut genom Wesley, sedan avslöjades
i den yttersta tiden, dopet i ”Faderns, Sonens och Den Helige
Andes” namn! Ge bara akt på, var det kom in i den katolska
kyrkan, på den mörka medeltiden kom ut genom Luther, fram
genom Wesley, men mellan Wesley och den Laodiceiska (vid
änden) skulle den avslöjas. Det är riktigt. Och det här är nu helt
historiskt, och inte bara historia, utan det är Bibeln.

35 Och nu ikväll närmar vi oss de Sju Församlingstidsåldrarna,
som var sju församlingar, som fanns i Mindre Asien vid den
tid, då Boken skrevs. De här församlingarna på den tiden
måste ha haft samma kännetecken som de församlingstidsåldrar,
som skulle komma, för att… Det fanns flera församlingar än
de där, den kolossiska församlingen och många andra på den
tiden, men Gud valde de här församlingarna på grund av deras
kännetecken.

36 Nu finner vi, att då Han stod mitt ibland de sju gyllene
ljusstakarna, hade Han i sin hand sju stjärnor. Och de där sju
stjärnorna, sa Han i 20:e versen i 1:a kapitlet, att ”De är sju
änglar till de sju församlingarna.”

37 I Bibeln förstod de nu inte den här Uppenbarelsen. För vad
skulle det ha gjort dem för nytta att vaka och vänta, om de hade
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vetat, att det skulle ta tusentals år, innan Jesus kom? Det var inte
givet åt dem.

38 Och jag säger så här åt Er människor här, Ni katolska
människor, till Er lutheraner, till Er metodister osv., det var
inte givet åt Martin Luther, det Ljus som är över Ordet idag.
Inte heller var det givet åt John Wesley. John Wesley predikade
helgelse, som Luther hoppade över. Och Ljuset kommer allt
eftersom vi har behov av Ljuset. Gud säger Det, och det öppnas
inte för oss, för det är fördolt för våra ögon fram till den dag, då
Gud kan uppenbara Det. Undrar vad det kommer att bli, sedan
vi har gått bort? Ja, jag är övertygad om, att det finns mycket
mycketmycketmera, som vi inte vet någonting om.Det är riktigt.
Det finns Sju Insegel, om vi bara tar hela Uppenbarelseboken,
som är förseglade på Bokens baksida. Det är inte ens…Är inte
skrivet i Boken. Och det är meningen, att de där Inseglen ska
öppnas under den här församlingstidsåldern, och Guds sju sista
hemligheter ska bli kä-…Tillkännages. Å, jag skulle vilja bara
hålla på med det hela vintern och gå igenom Det. Jajamänsan!
De sju församlingstidsåldrarna.

39 Liksom Daniel hörde de sju tordönen och förbjöds, och
Johannes hörde rösterna, och den här Boken förseglades, och
Bokens baksida förseglades med Sju Insegel. Men vid den
tiden, då de här Inseglen skulle öppnas, ”skulle Guds hemlighet
vara avslutad”. Med andra ord, Gud skulle vara känd av
Sin Församling, inte som tre personer utan som en enda
Person. ”Guds hemlighet skulle uppenbaras”, och då den var
fullständigt uppenbarad, då skulle de sju hemligheterna öppnas
för Församlingen. För där inne skulle Församlingen leva under
Den Helige Andes inspiration, Han skulle röra Sig in och ut
och visa Sina tecken på, att Han är levande och ibland oss,
lever ibland oss, och vi dyrkar då den levande Kristus, som är
ibland oss.

40 Sök aldrig efter stora församlingar och stora saker! Då
vi kommer fram till den här Pingst-tidsåldern, kommer Ni
säkerligen att förstå, var de misslyckades. Just församlingen
Laodicea betyder ”rik, behöver ingenting”, och naken, eländig,
blind, ömkansvärd, och vet inte om det. Förstår Ni? De gick bort
efter sådant som stora pengar och byggnader och allting annat.

41 Då Församlingen alltid har varit jordens avskräde. Och här
var de: hatade av alla människor, utkastade, på bakgatorna,
var de än kunde bo. Läs Hebreerbrevet 11, och ta de sista sex
eller åtta verserna av det, hur ”de vandrade omkring i öknar,
och – och bar fårskinn och getskinn, och var utblottade och
plågade och torterade”. De där människorna där, hur kommer
vårt vittnesbörd att stå sig mot deras på Domens dag? Ser Ni, de
där människorna på den tiden.
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42 I den här församlingstidsåldern nu… Vi har sju
församlingar, nu vill jag få dem utplacerade. Jag tror inte, att
Ni kan se det härifrån, kanske att några av Er skulle kunna, jag
tvivlar starkt på det, men jag ska försöka få till det, (Jag vet, att
Ni inte skulle kunna, som sitter ner här inne), göra det till Sju
Församlingstidsåldrar. Jag ska hålla det på min hand, så att Ni
ska förstå.
43 Den börjar, Församlingen börjar vid Pingsten. Skulle någon
kunna förneka det? Nänämensan! Församlingen börjar vid
Pingstenmed en Pingst-välsignelse och invigdes av Jesus Kristus
till att fortsätta vidare ända till den yttersta tiden med samma
Budskap och samma välsignelse, som verkar i oss. Hans sista
uppdrag till Sin Församling, Markus 16: ”Gå ut i hela världen,
predika Evangeliet, dessa tecken ska följa dem, som tror.” Vart,
nu då? ”Till hela världen.” Till vem? ”Varenda skapelse.” Svart,
brun, gul, vit, vad slags skapelse det än var, predika Evangeliet
för varenda skapelse! ”Dessa tecken ska följa dem, som tror.”
Ikväll nu tränger vi fram mot det där, börjar bara att hugga in
ikväll, varenda kväll hugger vi av ett större stycke av Det, tills
vi kommer fram till vår egen församlingstidsålder. Nu finner vi,
att det där var Hans uppdrag.
44 Den första församlingstidsåldern var nu församlingen
i Efesus. Den andra församlingstidsåldern var Smyrna.
Den tredje församlingstidsåldern var Pergamus. Den
fjärde församlingstidsåldern var Tyatira. Den femte
församlingstidsåldern var Sardes. Och den sjätte
församlingstidsåldern var Filadelfia. Och den sjunde
församlingstidsåldern var Laodicea.
45 Nu började den första församlingstidsåldern omkring år
53 e. Kr., då Paulus grundade församlingen i – i Efesus.
På sin missionsresa grundade han församlingen i – i Efesus,
den efesiska församlingen, och var dess pastor tills han blev
halshuggen år 66, det gör honom till den efesiska församlingens
pastor i omkring tjugotvå år. Efter hans död, då sägs det oss,
att den helige Paulus… Rättare sagt den helige Johannes, den
gudomlige, blev pastor för församlingen och fortsatte med det
fram till den här tidsåldern, församlingstidsåldern räckte till
år 170.
46 Sedan, efter den efesiska Församlingstidsåldern, från år 53 e.
Kr. till år 170 e. Kr., då började Smyrnas Församlingstidsålder,
som räckte från år 170 e. Kr. till år 312 e. Kr. Sedan
kom Pergamus Församlingstidsålder in, och Pergamus
Församlingstidsålder började år 312 och räckte till år 606 e.
Kr. Sedan kom Tyatiras Församlingstidsålder in, och Tyatiras
Församlingstidsålder började år 606 och pågick till 1520, den
mörka medeltiden. Och så började Sardes Församlingstidsålder
år 1520 och räckte till 1750, den lutherska tiden. Sedan från
1750, nästa tidsålder, som kom in, var Filadelfias, Wesley-
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tidsåldern, den började 1750 och räckte till 1906. Och år 1906
satte den laodiceiska Församlingstidsåldern in, och jag vet inte,
när den kommer att sluta, men jag förutsäger, att den kommer
att vara slut 1977. Jag förutsäger det, Herren har inte sagt det
till mig, men jag förutsäger det enligt en syn, som visades mig
för några år sedan, för fem av de där sakerna (av de sju) har
redan skett.

47 Ifråga om… Hur många kommer ihåg den där synen i
församlingen? Visst. Den sa till och med, hur Kennedy skulle
bli vald i det här sista valet. Hur kvinnorna skulle få lov att
rösta. Hur Roosevelt skulle ta världen till krig. Hur Mussolini
skulle gå emot Etiopien, hans första invasion, och skulle inta
det. Det skulle vara slutet, han skulle dö efter det. Hur de här
stora ismerna skulle uppstå och allesammans falla tillbaka till
kommunismen. Hitlerismen ochMussolini, och ko-…Nazismen
osv. skulle allesammans falla tillbaka till kommunismen. Och
elva år i förväg sa den, att ”Vi skulle gå i krig mot Tyskland,
och Tyskland skulle vara befäst bakom betong”, Maginotlinjen.
Det skedde precis på det sättet. Sedan sas, att därefter skulle det
komma dithän att…Skulle ske, att vetenskapen skulle förkovra
sig så mäktigt, så att de skulle uppfinna en bil, bilarna skulle
bli mera lika ”ägg” hela tiden. Och den där synen meddelades
just här, där Church of Christ står nu, vid det gamla mes-…
Hemmet för föräldralösa. Charlie Kern, kanske i byggnaden
ikväll, bodde på den platsen vid den tiden. En söndagsmorgon
omkring klockan sju hände det. Och Den sa: ”Sedan skulle det
ske, att de skulle uppfinna en bil, som de inte behövde ha någon
ratt i, den skulle styras av något slags kraft.” De har den nu. De
har den nu, i magnetisk kraft, radarstyrd. De behöver inte ens…
Man sätter bara radarn till vart man ska, den tar en dit själv, man
behöver inte styra.

48 Och nu sas det i den: ”Vid den tiden skulle det uppstå en
mäktig kvinna i Förenta Staterna.” Och hon var smyckad och
vacker, men hon var hård i hjärtat. Och jag satte inom parentes
på synen, till och med på gult papper, stod det: ”Kanske den
katolska kyrkan.” Och att kvinnorna fick rösträtt skulle hjälpa
till att välja fel person åt den här nationen. Och det var det, de
gjorde. Exakt. Nu sas det: ”Det där skulle vara begynnelsen.”

49 En sak till den sa nu, att…Sedan, omedelbart efter det där,
såg jag den här nationen bli som något glödande, bara sprängd
i bitar. Om nu de där sakerna har skett, så kommer det här
andra att göra det. Vi är vid… Det är orsaken till, att jag är
här ikväll, för att försöka framföra det här och rikta det till
de här människorna i Jeffersonville, för jag tänker fara ut på
missionsfälten ganska snart igen och vet inte, vid vilken tid jag
kan kallas bort eller hämtas bort. Jag – jag… Vi vet inte det.
Och jag vill vara säker på, att jag… Låter församlingen veta
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vilken tid de lever i, för Gud Allsmäktig kommer att hålla mig
ansvarig för det.
50 Nu – nu hade var och en av de här församlingarna, enligt
Skriften där, en ängel. Och ängeln var en… Hur många vet,
vad en ängel betyder? Det är en ”budbärare”, en budbärare. Och
det – det fanns sju änglar till de sju församlingarna, det betyder
”sju budbärare.” Och de var nu stjärnor i Hans hand. Och i Hans
hand de här – de här tolv…De här sju stjärnorna, som skulle
återspegla Hans Närvaros Ljus i den nattliga tid, som vi levde i.
Liksom stjärnorna återspeglar solen till jorden, gör det ljust, så
att vi kan gå och komma fram nattetid.
51 Nu finner vi då, att under den här tiden, så hade var
och en av de där änglarna en ställning och en plats. Och,
bröder, ikväll kommer vi inte fram till det, för vi känner till
den här första församlingens ängel, men det kommer att bli
någonting mystiskt och härligt att hitta och dra ut ur historien
framför Er, de här andra församlingarnas änglar. Den första
församlingens ängel var den helige Paulus, han grundade den,
Guds budbärare. Efesus församlings ängel var den helige Paulus.
Församlingen…Orsaken nu, till att jag…
52 Om de här andra är Ni kanske oeniga, men jag har suttit här
i dagar och åter dagar under inspirationen, tills jag kände Den
Helige Ande träffa mig och smörja mig för det. Det är orsaken
till, att jag vet. Och ge akt på de här männen, som har valts ut,
om Du är historiker, de… Samma män som jag har här och vet
genom uppenbarelse, att de var änglarna till församlingen, de
hade samma verksamhet, som de här hade i begynnelsen. Och
den verksamheten kan inte förändras, den måste förbli pingst
hela vägen igenom.
53 Historiker, som sitter här, kommer nu att vara oeniga
med mig om den här mannen. Men ifråga om Smyrnas
församling är Irenaeus den, som jag vet, att han var den
tidens ängel. Polykarpus, många av Er kommer att säga, att
det var Polykarpus, snarare skulle Ni säga, att det var han.
Men Polykarpus lutade mer åt organisation och den katolska,
kommande religionen. Men Irenaeus var en man, som talade i
tungor och hade Guds kraft, och tecken följde honom. Han var
Guds Änglaljus, och han satte på Ljuset sedan Polykarpus hade
blivit korsfäst, rättare sagt mördad, lönnmördad, så Irenaeus
var en av hans elever, och Polykarpus var elev till den helige
Paulus…Rättare sagt den helige Johannes. Och så tog Irenaeus
hans plats, och han kommed Ljuset.
54 Och Pergamus Ljusängel var den store heligeMartin. Jag tror
inte, att en större man någonsin har levat på jorden, utom Jesus
Kristus, än den helige Martin. Kraft? Lönnmördarna kom till
honom för att hugga huvudet av honom (han trodde på tecken
och under och Pingstvälsignelsen), och då de satte igång, de
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skulle lönnmörda honom, drog han tillbaka sin mantel och höll
fram sin hals åt dem. Och dåmördaren drog svärdet för att hugga
av hans huvud, slog Guds kraft iväg honom bakåt ifrån honom,
och han kröp på sina knän för att be honom om…?… Amen.
Han var en ängel till församlingen.
55 Andra saker. Ge akt på hur han… En av hans bröder hade
blivit hängd, han var på väg för att hitta honom, se vad som hade
skett. Och då han kom dit, hade de redan hängt honom. Han låg
utsträckt, död, och hans ögon hade trängt ut ur hans huvud. Han
gick in till honom och föll ner på sina knän och la sin kropp över
honom i en timme och bad till Gud. Och Guds kraft kom över
mannen, och han reste sig upp, tog hans hand och gick bort med
honom utan vidare. Det där är historia, precis liksom George
Washington, Abraham Lincoln eller vad som helst annat. Det är
historia.
56 Jajamänsan! Den helige Martin var ängeln till församlingen
i Pergamus, vilken var bröllopsförsamlingen, som tar dem över
till katolicismen efter det där.
57 Tyatiras församlings ängel var Columba.
58 Sardes, den döda föramlingens ängel… Ordet Sardes
betyder ”död”. Kom ut med ett namn, inte Hans Namn, ”Utan
ett namn att Du lever, men Du är död.” Ge akt på, hur de gav
ut det där dopet på den tiden! Ser ni, det kom ifrån det. Sardes
församlings ängel varMartin Luther, den förste reformatorn.
59 Filadelfias församlings ängel var JohnWesley, budbäraren.
60 Och Laodiceas församlings ängel är inte känd ännu. Den
kommer att bli det en dag, men kanske han… på jorden. ”Den
som har ett öra…” [Blankt ställe på bandet. – Utg.] … veta,
att det här är den tid, som vi lever i. Gud kommer att döma om
det där.
61 Lägg nu märke till det där nu, så ska vi komma fram till
Skriftställena nu, tillbaka till den första församlingstidsåldern.
Nu skulle jag vilja… Jag har några små saker nerskrivna här,
som jag önskar, att Ni ska lyssna noga till.
62 Den första församlingen, den efesiska församlingen,
församlingens gärningar, som Gud fördömde dem för, var
gärningar utan kärlek. Deras belöning var Livets Träd.
63 Smyrnas församling var en förföljd församling, gick igenom
vedermödor. Belöningen var Livets krona.
64 Den tredje församlingen, Pergamus, den falska lärans
tidsålder, Satans lögner och grunden för påvedömet, äktenskap
mellan kyrkan och staten. Belöningen var det fördolda mannat
och en vit sten.
65 Tyatiras församling var den påvliga förförelsens församling,
den mörka medeltiden. Belöningen var kraft och att få styra
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nationer och Morgonstjärnan. Det var den lilla minoriteten, som
gick igenom.
66 Sardes församling var reformationstidsåldern, den stora
missions-… Rättare sagt, inte missionen utan de fördolda
namnen, de hade sina egna namn. Och belöningen var vita kläder
och namn i Livets Bok (vilka måste komma i domen). Vi hade det
där här omdagen, Livets Bok,manmåste dömas efter Livets Bok.
De heliga lyfts bort och tas upp utan den, de går inte igenomden.
67 Filadelfias församlingstidsålder var den broderliga
kärlekens tidsålder, det stora uppdragets tidsålder och den
stora missionstidsåldern, den öppna dörren. Och belöningen
var en – en pelare. Avslöjandet av Guds namn skulle ske under
– under den här tidsåldern, då den gick ut omkring 1906. All
right.
68 Laodiceas tidsålder var den ljumma församlingen, rik, hade
mycket ägodelar, behövde ingenting, men var eländig, fattig,
blind och ömkansvärd, och naken. Och belöningen var att få
sitta på Tronen tillsammans med Herren, de som övervann den
tidsåldern.
69 För att nu analysera det ikväll, för att visa Er litet
grand om mötet ikväll, ska vi ta 2:a kapitlet, den första
församlingstidsåldern. Nu…

Han är uppenbarad och vi vet, vemHan är, Han ärGud!
70 Nu började församlingstidsåldern, som jag sa, omkring 53,
till 170. Och (a) staden Efesus, en av de tre stora städerna
i Asien, ofta kallad den kristna trons tredje stad (den första
var Jerusalem, den andra Antiokia och den tredje Efesus…)
(c) en stad med mycket kommers och handel… (e) regeringen
var romersk… (f) språket var grekiska. Historikerna tror, att
Johannes, Maria, Petrus, Andreas och Filippus alla begravdes
där. Och Efesus var känt för sin skönhet.
71 Kristenheten i Efesus var där judarna bodde, i Efesus. Och
den grundades omkring år 53 eller 55 e. Kr. Kristendomen
planterades där av den helige Paulus. Senare tillbringade den
helige Paulus tre år i Efesus. Paulus undervisning hade stort
inflytande på de troende i Efesus. Därefter var Timoteus den
förste föreståndaren för församlingen i Efesus. Paulus skrev till
församlingen i Efesus. På Paulus tid var den en stor församling.
72 Efesus betyder… Själva namnet Efesus betyder ”låt
gå, slappna av, avfällig”. Kallades av Gud: ”Den avfälliga
församlingen.” Gud – Gud erkände först deras gärningar, deras
arbete och deras tålamod. Gud tillrättavisade dem för deras liv,
att de lämnat sin första kärlek, för avfälligheten och för att de
inte längre bar Ljuset. Efesus var inte en förförd församling, den
svek sig själv genom att inte fortsätta i fullkomlig kärlek.
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73 Sammanfattning av Efesus: Frukter: utan kärlek, ledde till
avfall. Löftena: Paradiset utlovat åt övervinnaren bland de
heliga i Efesus i församlingstidsåldern, givet åt Livets Träd.
74 Här är en vacker sak. Livets Träd nämns tre gånger i 1
Mosebok, tre gånger i Uppenbarelseboken. Första gången det
nämndes i 1 Mosebok var i Eden, och Kristus var Trädet. De
tre gångerna det nämndes i i Uppenbarelseboken, var Kristus i
Paradiset. Å, det där är rikt. Herren välsigne!
75 Nu har vi börjat med 1:a kapitlet i Efesus…Rättare sagt 1:a
versen i 2:a kapitlet, Efesus församling.

Till Efesus församlings ängel, skriv! ”De här sakerna
säger han, som håller de sju stjärnorna i sin högra
hand, han som vandrar mitt ibland de sju gyllene
ljusstakarna.”

76 Johannes är budbäraren vid den tiden. Den, som vandrade
mitt ibland de här sju gyllene ljusstakarna, var Jesus Kristus,
Gud Allsmäktig. Vad gör Han? Han sa inte, att Han vandrade
i en ljusstake, Han vandrade mitt ibland dem alla. Vad betyder
det? Att Han är samme Gud igår, idag och i evighet och i varenda
församlingstidsålder för varenda troende. Han kommer till…
Med Den Helige Ande till varenda tidsålder och till varenda
person, densamme igår, idag och i evighet.
77 ”Höll i Sin högra hand.” Höger hand betyder Hans
”myndighet och kraft”. Höll i Sin högra hand de sju budbärarna
till de sju församlingstidsåldrarna (under kontroll). Å, jag tycker
om det där. Att se Honom vandra omkring genom de här
församlingstidsåldrarna, Kristus, där Han ger Sig tillkänna
för Sitt folk fram genom den här mörka medeltiden, fram
genom varenda tidsålder, medan församlingen blev formell och
tillbakadragen, och en del gick åt ena hållet och somliga åt ett
annat, men den där lilla minoriteten i församlingen fortfarande
höll fast, och Kristus verkade med dem och bekräftade Sitt Ord,
slingrar Det raka vägen igenom.
78 Det är så lätt att se, hur vi har fått det, som vi har idag, då
man börjar studera det här. Här i begynnelsen nu… Jag tror,
att Ni alla kan se så här högt. [Broder Branham illustrerar på
en svart tavla. – Utg.] Här är en församlingstidsålder, som är
Pingsten. Den andra församlingstidsåldern, tredje, fjärde, femte,
sjätte, sjunde församlingstidsåldern. Om Ni nu vill lägga riktigt
noga märke till det här, så börjar Församlingen vid Pingsten.
Hur många tror det? Ser Ni, vad som skedde vid Pingsten?
Sedan ger vi akt på församlingen allt eftersom den fortsätter
neråt. Den bara börjar blekna bort litet mer, litet längre, litet
längre. Litet grand, den är nere så här då den verkligt sanna
Församlingen går ut.
79 Kristus nu… Hur liten Församlingen än är, ”Varhelst
två eller tre är församlade i mitt Namn, ska jag vara mitt
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ibland dem.” Då de är församlade i vad? I metodisternas
namn? Baptisternas namn? Pingstvännernas namn? Jesu Namn!
Varhelst två eller tre är församlade, hur litet det än är. Och de
kommer att vara så små i den yttersta tiden, sa Han, att Han
skulle vara tvungen att komma fort och förkorta arbetet, annars
skulle inget kött bli kvar till Bortryckelsen. ”Varhelst två eller
tre är församlade i mitt Namn!”
80 Den första omgången nu, apostlarna. Nu ser vi, att det här är
begynnelsen, Pingsten. Han vandrar omkring, samme mäktige
Gud, samma stora tecken skulle äga rum hela vägen fram
genom de här tidsåldrarna, för Han vandrade ibland varenda
tidsålder. Och välsignade vad? Hans folk, som var församlade i
Hans Namn.
81 Jag vill, att Ni ska ge akt på det här, då vi går igenom
församlingen. Den här församlingen hade Jesu Namn. Den här
församlingen hade Jesu Namn. Den här församlingen hade
Jesu Namn. Och den här församlingen förlorade Det. Den här
församlingen, den lutherska tidsåldern, kom ut med ”ett namn
att Du lever, men Du är död.” Och går raka vägen fram till slutet
av den här tidsåldern. Ochmellan den här tidsåldern och den här
tidsåldern, har det satts en öppen dörr, som hämtar tillbaka det
där Namnet igen till församlingen. Ge nu akt på det och se efter,
om det där är Sanningen, då vi har fått det här i Skriften! Där,
mellan tidsåldrarna.
82 Imorgon kväll nu, ska jag försöka att ha den här uppsatt
här, så att vi allesammans kan se den. Och jag ska komma ner,
kanske i morgon eftermiddag, och rita ut för… En del av de
– de saker jag vill tala med Er om. Och om någon av Er har
historieböckerna, så ta med dem! Eller gör Era anteckningar och
gå ner till biblioteket eller någonstans och få tag i historieboken
och läs den och se efter, om det här är riktigt!
83 Den 1:a versen nu. Vad gör Han? Han hälsar dem.

Till – till Efesus församlings ängel… (till Johannes)
skriv! ”De här sakerna säger han, som håller de sju
stjärnorna i sin högra hand, han som vandrar mitt
ibland de sju gyllene ljusstakarna.” (det är en hälsning)

84 Den 2.a versen nu, och den 3:e versen, Han berömmer dem:
Jag känner till dina gärningar och dina arbeten och

ditt tålamod, … hur du inte kan stå ut med dem,
som är onda, och du har prövat dem, som säger sig
vara apostlar, och inte är det, och har funnit dem vara
lögnare.

85 SerNi, det där avfallet hade redan börjat att sätta in i den här
första tidsåldern. Började redan där. För den utvalda och sanna
Församlingen, som ville hålla sig till Bibelns föreskrifter och
hålla de Ord, som Jesus sa i Sitt vittnesbörd, de hade redan börjat
dra sig undan. Någonting började ske, och där hade uppstått
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falska lärare, folk som undervisade fel, tvärtemot Skriften, och
försökte införa någonting eller lägga till någonting.
86 Det var orsaken till, att Han gav den här uppenbarelsen till
församlingen och sa: ”Vem som helst, som tar bort eller lägger
till, din del ska tas ut ur Livets Bok.” Det betyder förlorad,
broder! Fingra inte på Guds Ord, bara! Det spelar ingen som
helst roll, vem Det sårar eller vad Det sårar, säg det bara i
alla fall! Precis som Det är skrivet där, så är vägen. Vi behöver
inte något väldigt någonting annat, vi behöver ingen präst eller
någonting, som ska tolka Det åt oss, Gud Den Helige Ande är
uttolkaren. Han ger tolkningen.
87 Om Ni lägger märke till det nu, att vända sig ifrån det
onda och finna de falska profeterna, efter att de hade bevisats
vara falska och ha ett gudaktighetens sken. Ser Ni, hur
församlingen började bli formell under den där tiden?De började
liksom knäcka människorna, som var under Den Helige Andes
inspiration, började få folk att liksom ha roligt åt dem.
88 Nåväl, sa inte Jesus: ”Saliga är Ni, då Ni blir förföljda för
rättfärdighetens skull.”? Han sa aldrig, att man skulle börja bli
formell. Han sa: ”Fröjda Er och var översvallande glada, för de
förföljde profeterna, som var före Er.” Han sa det där, det var i
bergspredikan i Matteus 5: ”Saliga är Ni!” Å, att ha människor,
som har roligt åt en, för att man älskar Herren Jesus, det är en
välsignelse bara att ha dem att säga det. De är bara… Då de
förbannar Dig, drar de ner Guds välsignelser över Dig. Det slår
tillbaka mot dem, liksom det gjorde mot Bileam den där gången.
Det – det slår tillbaka mot dem. Då de försöker ha roligt åt
att Du är en kristen, å, då slår det tillbaka mot dem, och Gud
ger en välsignelse, för: ”Saliga är Ni, då människorna kommer
att förfölja Er för mitt Namns skull.” För Hans Namns skull.
”Saliga är Ni!”
89 Nu finner vi, att de ville börja att komma in i ett sken av
gudsfruktan.
90 Nu skulle jag kunna stanna här och säga någonting, jag tror,
att jag ska göra det. La Ni märke till, att varenda väckelse…
Predikantbröder, kolla det här nu, Ni! Varenda väckelse alstrar
tvillingar, precis liksom Jakob och Rebecka alstrade tvillingar,
Esau och Jakob. Jag menar Isak istället för… Isak och Rebecka,
istället för Jakob. Isak och Rebecka alstrade tvillingar. Fadern
var helig, modern var helig, men de fick två pojkar, som föddes:
Esau och Jakob.
91 Nu var de religiösa båda två. Men Esau, då det kom an på
gärningar och dåd, var han som en god lagisk människa troligen
en bättre pojke helt och hållet, än Jakob var. Visste Ni det?
Jakob var bara en liten pojke, som hängde omkring sin mamma
hela tiden. Men Esau gick ut och arbetade, gick ut och fick
byte för att ge till sin gamle blinde pappa, som var profet, han
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försökte ta hand om honom. Men Jakob hade bara en enda sak
i sinnet, han ville ha den där förstfödslorätten! Han brydde sig
inte om, hur länge han måste hålla sig i närheten eller vad han
än måste göra, huvudsaken i hans liv var förstfödslorätten! Och
Esau ringaktade den.
92 Ser Ni nu inte den naturliga människan – den naturliga
människan? Då det kommer en väckelse, är det två klasser av
människor, som kommer ut ur varenda väckelse. Där finns den
naturliga människan, som går, och hon kommer fram till altaret
och säger: ”Jajamänsan, jag tar emot Kristus sommin Frälsare.”
Hon går ut, och vad händer med henne? Innan man vet ordet av,
hamnar hon till slut i någon god, kall, formell församling, för
hon tänker: ”Nåja, om jag går in i församlingen, är jag precis
lika bra som den andre. Är jag inte lika bra som Den-och-den?
Vad gör det för skillnad, så länge jag tillhör församlingen och gör
min bekännelse?” Å, det är en hel massa skillnad. Man måste bli
född på nytt. Manmåste ha förstfödslorätten.
93 Och Jakob brydde sig inte om, hur mycket man skrattade åt
honom. Han ville ha den där förstfödslorätten, och han brydde
sig inte om, hur han måste få den.
94 En massa människor vill nu inte ha förstfödslorätten, för de
tror, att Den bara är litet impopulär. De vill inte komma ner till
altaret och gråta litet grand eller gå miste om några mål mat, och
– ett eller annat. De – de – de – de vill inte göra det. En hel del
av kvinnorna… En massa, Ni vet, mani-…Makeup på sig, de
tänker att om de gråter, kanske de sköljer bort den, måste sätta
på den igen. Å, de…Det är… Och jag menar inte att säga det
där på ett vanhelgande sätt, jag hoppas, att det inte låter så, men
det där är sanningen. De vill bara inte ha Den. De vill inte ha
den Nya Födelsen, för den Nya Födelsen är liksom rörig. Den är
som vilken annan födelse som helst. Vilken födelse som helst är
en röra, jag bryr mig inte om, var den är någonstans. Om det är
i en grisstia eller i lagården, eller om det är i en skär, dekorerad
sjukhussal, så är det en röra.
95 Och likaså är den Nya Födelsen en röra! Amen. Den kommer
att få en att göra saker, som man inte trodde, att man skulle
göra. Stå i ett gathörn och slå på en tamburin eller sjunga: ”Ära
vare Gud! Halleluja! Pris ske Gud! Ära vare Gud!” Å, man
kommer att uppträda som en galning. Det är vad det gjorde
med apostlarna, det är vad det gjorde med jungfru Maria, hon
uppförde sig som om hon var drucken. Hon var en misslyckad
individ i societeten, men det måste en röra till, för att livet ska
komma ut. Amen!
96 Med mindre någonting dör och ruttnar, kan det inte komma
liv ur det. Med mindre en människa dör och ruttnar i sina egna
tankar, kan inte Kristus komma in i hennes hjärta. Då man
försöker tänka för sig själv: ”Om jag nu går fram till altaret och
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säger: ’Ja, Herre, jag är – jag är en bra kamrat, jag ska ta emot
Dig. Jag ska betala mitt tionde. Jag ska göra detta.’”, måste man
dö och ruttna just där ifrån ens egna tankar. Låta Den Helige
Ande ta ledningen och bara göra, vad Han än vill med en. Bli
liksom rörig med det. Det där låter hemskt, inte hädiskt, men
det är Sanningen. Det är enda sättet jag vet, hur jag ska stansa
ut saken, för att få Er att förstå Den.
97 Vad var rörigare än den där värdiga skaran av judar, den
där dagen, än att få se de där människorna komma dit ut med
stammande läppar? Vet Ni, vad en stammare är? Ham, ham,
am, am, am, am …?… Andra tungomål, och uppförde sig
som druckna människor. [Broder Branham demonstrerar, hur en
drucken person uppför sig. — Utg.] Ham, ham, am, am, am. Det
där var exakt, vad de gjorde. De såg röriga ut!
98 Och han sa: ”Är alla de härmänniskorna fulla av nytt vin?”

Men sedan en liksom kom till sig själv, sa han: ”Låt detta bli
känt för Er, och lyssna till mina ord, dessa är inte druckna, som
Ni tror, att det är.” Utan han gick tillbaka till Skriften: ”Detta är
det, som talades av profeten Joel: ’Och det ska ske i den yttersta
tiden’, sägerGud, ’att jag ska utgjutaminAnde över allt kött.’”
99 Det var på det sättet Församlingen först föddes. Hur många
tror, att Gud är oändlig? Då kan Han inte förändras. Och om
det där var Hans idé om en Församling i begynnelsen, så är det
den sortens Församling Han kommer att ha vid änden. Han kan
inte förändras. Så hur ska man kunna sätta handskakning eller
bestänkning eller – eller någonting annat, som inte skedde just
där, i stället? Varenda en av apostlarna gick raka vägen tillbaka
till det där.
100 Sedan de hade gjort alla de där… Den Helige Ande hade
fallit över dem, så Petrus sa: ”Kan vi förbjuda dem vattnet,
då vi ser, att dessa har fått Den Helige Ande, liksom vi fick i
begynnelsen?” Och han befallde dem att döpas i Herrens Jesu
Namn. Det är riktigt.
101 Paulus for bort och fann människor, som ropade och hade
det härligt, en skara baptister, som ärade Gud, och han sa,
Apostlagärningarna 19, han sa: ”Har Ni undfått Den Helige
Ande, sedan Ni kom till tro?”

De sa: ”Vi vet inte, om det finns någonHelig Ande.”
Han sa: ”Hur blev Ni döpta?”
De sa: ”Vi blev döpta av samme man, som döpte Jesus,

Johannes Döparen.”
102 Han sa: ”Jaha, det fungerar inte längre.” Förstår Ni? Petrus
beseglade det på Pingstdagen. Han hade nyckeln. FörstårNi?

Han sa: ”Det fungerar inte längre, Ni måste döpas om igen.”
Så han döpte om dem igen i Herrens Jesu Kristi Namn. La sina
händer på dem, och de fick samma sorts resultat, som de fick där



DEN EFESISKA FÖRSAMLINGSTIDSÅLDERN 19

i begynnelsen. Den Helige Ande föll över dem, de började tala i
tungor och profetera.
103 Det där har nu varit Församlingen fram genom tiden. Det
började nu här i begynnelsen.

”Jag känner till Ert tålamod. Ni är hemskt tålmodiga, jag
vet, att…Kom nu ihåg, att jag är Han, som vandrar mitt ibland
ljusstakarna. Jag känner till Ert tålamod och Era gärningar och
Ert arbete och Er kärlek osv. Jag vet allt, som Ni har gjort. Och
jag vet, att Ni har prövat de här människorna, som kallar sig
’profeter, apostlar’ och funnit, att de är lögnare.” Å, det där är
ganska rakt på sak, eller hur? Jag är inte ansvarig för det där, det
är Han. Han sa, att de var lögnare.
104 MenBibeln säger: ”Pröva enman! Omdet finns någon ibland
Er, som är andlig eller en profet, eller säger att han är det, så ska
jag, Herren, ge mig tillkänna för honom. Jag ska tala till honom
i syner och i drömmar. Och om det han säger går i uppfyllelse,
så hör på honom! Var inte rädda för honom, ser Ni, för jag är
med honom. Men om det inte går i uppfyllelse, så hör inte på
honom, han har inte mitt Ord.” Ser Ni, om det är Hans Ord, då
sker det.
105 Nu fann de, att de här männen inte höll på enligt Bibeln. Ser
Ni, de försökte få till någonting annat. (Jag vill, att Ni ska ha
tänkarmössan på Er nu, då vi kommer fram till guldklimpen om
bara några minuter.) Sedan sa Han nu: ”Jag ser vad Ni…Att Ni
har långmodighet och tålamod och… med dem. Ni har prövat
dem och funnit, att de inte är apostlar. Det är de inte.”
106 Som jag nu sa till att börja med, innan vi börjar med det här
igen, varenda väckelse alstrar ett par tvillingar. Den ene är en
andlig människa. Den andre är en naturlig människa av jorden:
”Jag gick in i församlingen, jag är precis lika bra som vem som
helst.” Och det här är vad den här väckelsen alstrade. Det är så
med varenda väckelse. Det är vad Luthers alstrade, det är vad
Irenaeus alstrade, det är vad den helige Martins alstrade, det är
vad Columbas alstrade, det är vad Wesleys alstrade och det är
vad Pingstväckelsen alstrade. Precis exakt.
107 Ser Ni, hur de har gått i frö? Byggt sina kyrkor och fortsatt
bort, och stora fina ställen och (oj, Du milde!) står upp och
repeterar Apostlarnas Trosbekännelse. ”Jag tror på den heliga
Romersk-katolska Kyrkan och samtal med helgonen.” Vem som
helst, som tror på samtal med helgonen, är spiritist. Vad som
helst, som umgås med de döda, är av djävulen. Det är exakt
riktigt. Vi har en enda medlare mellan Gud och människa, det
är människan Jesus Kristus. Det är riktigt. Det är vad Petrus
sa. Och Ni, kära katolska människor, kallar honom ”den förste
påven, och Petrus, som var den förste påven, som vandrade
med Jesus.”
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108 Och så sa han: ”Det finns ingen annan medlare mellan
Gud och människa.” Och de här, man har tiotusen andra idag.
Varför har det förändrats så mycket, om kyrkan är ofelbar
och inte ändrar sig? Och alla Era mässor sägs på latin, så att
det inte ska förändras. Vad skedde? Var fann man någonsin
Apostlarnas Trosbekännelse i Bibeln? Om apostlarna hade
någon trosbekännelse, var den: ”Omvänd Er och bli döpta,
varenda en av Er, i Jesu Kristi Namn till Era synders förlåtelse.”
Ingen annan trosbekännelse har jag någonsin hört, att de kände
till eller någonsin läste upp någonting annat.
109 Men då det kom till ”heliga romerska kyrkor” och alla de här
andra sakerna, och ”Gud Fader Allsmäktig, som upprätthåller
himlarna och jorden”, det där är nonsens. Förstår Ni? Det är
riktigt. Det finns inte i Bibeln. Det finns ingenting sådant
som det där i Skriften. Det är en påhittad trosbekännelse,
som de hittade på. Men det är… Alla bönerna och allting är
påhittade saker.
110 Vi kan se idag, att våra protestanter, då vi kommer fram
hit, bara gick ut ifrån dem. Och precis som Billy Graham sa på
söndag: ”Människorna har varit i det felaktiga så mycket, att
de tror, att de är all right, då de har fel.” Det är riktigt. Det är
sanningen. Jag är glad, att jag är…Naturligtvis vet jag, att Billy
Graham fick Den Helige Ande under George Jefferies där borta,
men en vacker dag kommer han att komma ut ur det där. Gud
använder honom just där nu, för han kan ruska om det där riket,
som knappast någon annan skulle kunna komma in i. Men man
kan se, att hans predikan, att det finns någonting bakom det där,
på grund av de här handskakande baptisterna här. Jajamänsan.
111 Nu:

Jag känner till dina gärningar, … och ditt
tålamod,… hur du inte kan…

112 Låt oss se, nu, jag har…
Jag känner till dina gärningar och ditt arbete och

ditt tålamod, … hur du inte kan stå ut med dem,
som är onda. Och du har prövat dem, som säger att de
är apostlar, och inte är det, och har funnit dem vara
lögnare.

113 Han fann, att de var lögnare. Hur kunde de veta det? De
åberopade inte Ordet.
114 Om nu en man säger, att ”Den här Bibeln säger i
Hebreerbrevet 13: ’Jesus Kristus, densamme igår, idag och i
evighet’”, mannen sa: ”Åh, undrens tid är förbi.”, då är den
mannen en lögnare.
115 Om Bibeln säger: ”Omvänd Er och bli döpta, varenda en av
er, i Jesu Kristi Namn till Era synders förlåtelse”, och vartenda
ställe i Bibeln säger samma sak, och varenda en, som någonsin
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blev döpt på – på Bibelns tid, döptes i Jesu Kristi Namn, och
han förordnar, att de ska döpas, bli bestänkta eller någonting
annat liknande, den mannen är en lögnare, befunnen vara en
falsk profet.
116 Jag hoppas, att jag inte sårar känslor, men jag… Broder,
man kan inte pjoska med det här, tiden är inne, att ta av
handskarna och hantera Evangeliet. Förstår Ni? Det där är
Sanningen.
117 Visa mig nu någonting annorlunda! Visa mig, var en enda
person någonsin blev döpt på något annat sätt än i Jesu Namn,
ser Ni, utom i den katolska kyrkan! Så om Du är döpt på
det sättet, är Du inte i den kristna församlingen, Du är i den
katolska församlingen, för Du är döpt. Deras egen Sunday
Visitor, katekesen säger, frågan: ”Kommer några protestanter
att bli frälsta?” Det står: ”Många av dem, för de har vårt dop
och många sådana saker.” Det står: ”De gör anspråk på Bibeln,
och Bibeln säger ’döp i Jesu Kristi Namn’, och vi har tagit det
därifrån och satt det till ’Fader, Son och Helig Ande’, och de har
böjt sig för det.” Visst. Förstår Ni? Inte en – inte… Det är inte
ett kristet dop, det är ett katolskt dop.
118 Hörde Ni mig en kväll: ”Har Du någonsin blivit döpt
med Kristet dop?” Kristet dop, Kristus, ”Jesus Kristus”, inte i
någon titel.
119 Den 3:e versen nu då. All right, 2:a och 3:e versen. Den 3:e
versen, nu.

Och har uthärdat och haft tålamod och för mitt namns
skull har arbetat och har inte svimmat.

120 ”För mitt Namn.” La Ni märke till, att de hade tålamod?
Arbetade för vad? Hans Namn. Ser Ni, att det Namnet
fortfarande gällde i den församlingen? Lägg nu märke till det,
då vi kommer fram genom veckan, hur det där bleknar bort
och övergår till ett annat namn! Förstår Ni? ”Har haft tålamod,
arbetat, osv. och för mitt Namns skull.” Han…De arbetade för
Hans Namn.
121 För att hålla Namnet Jesus Kristus över vilken församling
som helst, över allting annat, låta det komma först. ”Vad som
helst…” Bibeln säger: ”Vadhelst Ni gör, i ord eller gärning, gör
det alltsammans i Jesu Kristi Namn.” Är det riktigt? ”Vadhelst
Ni gör i ord eller i gärning.” OmDu viger, viger en person, omDu
inte kan det, om det är helt betänksamt med deras äktenskap, så
vig dem inte alls! Förstår Ni? Om Du inte obehindrat kan säga:
”Jag förklarar Er för man och hustru i Jesu Kristi Namn.”, så låt
demgå!All right. OmDuvill döpa dem, så döp dem i JesuNamn!
122 Om Du måste göra någonting, som Du inte kan göra i Jesu
Namn, så låt det vara! Någon sa: ”Ta en liten drink!” Du kan
inte göra det i Jesu Namn, så låt det vara! Någon sa: ”Spela litet
kort!” Du kan inte göra det i Jesu Namn, så låt det vara! En liten
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smutsig, oanständig vits vidDitt bridgeparti, Du kan inte berätta
den i Jesu Namn, så låt det vara! Förstår Ni? Du kan inte bära
shorts i Jesu Namn, så låt det vara! Jag skulle kunna fortsätta,
men vi… Ni vet, vad jag talar om. All right. Du kan inte göra
det där. Det Du inte kan göra i Hans Namn, låt det vara! För Han
sa: ”Vadhelst Ni gör i ord och gärning, gör det alltsammans i Jesu
Kristi Namn.” All right, nu.
123 Nu ska vi… Det är… Han berömde dem för det där. Nu
ska jag tala om klagomålet nu i det 4:e kapitlet… Rättare sagt
i 4:e versen.

Likväl har jag någonting emot dig, för du har övergivit
din första kärlek.

124 Å! ”Jag har någonting emot Dig. Du har varit tålmodig, Du
har ställt upp för mitt Namn.” Skulle inte det där ha varit gott
nog om det här tabernaklet idag? Jajamänsan! ”Du har varit all
right, ochDu har haft enmassa tålamod och uthärdat en lång tid,
men saken är den, att… Du har ställt upp för mitt Namn. Jag
uppskattar allt det där. Jag – jag berömmer Dig för det där, det är
all right. Och jag har sett, att Du har prövat dem, som säger, att de
är apostlar osv. och funnit, att de är lögnare, de stämmer intemed
Ordet. Jag – jag uppskattar allt det där. Men det är någonting,
som jag har emot Dig, och det är, att Du har övergivit Din första
kärlek. Du övergav den där kärleken, som Du en gång hade till
de där fina, gammaldags mötena med Den Helige Ande, och Du
har börjat att liksom glida tillbaka in i det där formella, kommit
in med ’Fader vår…’” Nonsens! Förstår Ni?
125 Allt det här sällskapandet, och någon måste komma ut med
en stor mantel på sig (Ni vet, för att sjunga i kören, Ni vet), och
all manikyren över deras hår och allting, och en massa makeup
runt deras ansikte, och de sjunger som jag vet inte vad.
126 Här för inte så länge sedan, om det inte hade varit Oral
Roberts möte, skulle jag förvisso ha ropat ut det om en skara.
Jag var – jag var på Affärsmännens konferens, och den hölls…
Vi hade inte…Den kvällen skulle jag tala. De kunde inte hålla
den där borta på hotellet, och de tog mig till — till Oral Roberts
byggnad. Och då jag satt i Orals arbetsrum, var det en skara
pingst-barn (å, unga män och kvinnor, sexton, sjutton år gamla,
arton), som alla stod där ute. Omkring trettio eller fyrtio av
dem skulle sjunga något slags liten… Lät för mig som något
slags ouvertyr av någon, som Becky talar om, Tchaijkovskij eller
en del av den sortens saker, så där. Jag vet inte, någon av den
sortens sånger, en klassisk sång. Och här var de, bröderna skulle
ta upp ett offer ute i mötet, och var och en av de här gick och
fick sig en liten kopp, uppförde sig som om de var blinda, och
alla vitsarna och hålligång man någonsin har hört mellan de där
pojkarna och flickorna. Och pratade som aldrig det. Och de där
flickorna med så mycket smink på sig, att det hade kunnat måla
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Orals byggnad, nästan. Och där var de, så där, och kallade sig för
”pingstvänner”. De hade förlorat sin första kärlek!
127 Jag håller förvisso med David duPlessis: ”Gud har inga
barnbarn.” Nänämensan! Vi har metodist-barnbarn. Vi har
baptist-barnbarn. Vi har pingst-barnbarn. Men Gud har inga!
Man är söner och döttrar. Man kan inte komma in på sin mamma
eller sin pappa, för att de var goda män och kvinnor, man måste
betala samma pris, som de gjorde. Man måste bli född precis
liksom de blev. Gud har inga barnbarn alls. Man är en son
eller dotter. Rättare sagt, man är ingen sonson, det är ett, som
är säkert.
128 Gick till ett möte där, och de där… Till en fin Pentecostal
Assembly-kyrka. Gosse, Du skulle ha sett, hur de där kvinnorna
skingrades, då de såg mig komma in! Med det där korta,
kortklippta håret och de där små gamla halvklädda, nästan som
en wienerkorv, Ni vet, nerstoppade i de där dräkterna så där,
pingst-kvinnor, klädda så sexigt.
129 Ni kommer att vara tvungna att stå till svars för det på
Domens Dag. Ni kommer att vara skyldiga till att ha begått
äktenskapsbrott, Jesus sa: ”Den som ser på en kvinna för att
åtrå henne, har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt
hjärta.” Och om Du visar upp Dig för en man så där, vem är då
skyldig? Du eller mannen? Var rätt! Håll Dig borta ifrån själva
uppträdandet av det onda! Förstår Ni? Så var så god!
130 Vad hade man gjort? Förlorat sin första kärlek. Å, man skulle
inte kunna få ut dem i ett gathörnmed en tamburin för att klappa
sina händer och prisa Gud. Nää då! De skulle sjunga något slags
klassiskt någonting med en massa mantlar omkring sig. Ser Ni,
de förlorade sin första kärlek. Det var det, som var felet med den
första församlingen. Förstår Ni?
131 De bara måste bete sig liksom världen. De måste klä sig
liksom världen, se ut liksom världen, bete sig liksom världen.
Och ha sin favorit-TV-stjärna, Ni vet, de kan bara inte låta bli
att se på den. Vi älskar Susie, eller ett eller annat, Ni vet, de
baramåste se det. De stannar hemma från bönemöten och allting
annat för att få se det. Om de inte gör det, ger de sin pastor en
rejäl utskällning, för att han ska släppa ut dem i tid innan det där
programmet börjar, så de kan komma hem och få se det. Kärlek
till världen mera än kärlek till Gud!
132 Å, alltför formella, de kan inte säga: ”Amen!” längre. Å,
du milde, det skulle förstöra en del av deras makeup. Förstår
Ni? De har Den inte längre. Det där är pingstvännerna. Det
där är inte baptisterna. De har aldrig haft Den från början,
presbyterianerna. Jag talar om pingstvännerna. Det är riktigt.
Jag vet, att det är hemskt beklämmande, broder, men vi vill ha
ut en födelse ur det här. Måste få fram död, innan man kan få
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en födelse. Förstår Ni? Förstår Ni? Det är Sanningen. Men var så
god, övergav sin första kärlek. Jag…
133 Om Gud hade detta emot den här församlingen, så har Han
det emot den där också! ”För att Du har övergivit Din första
kärlek, jag har det emot Dig. Jag har någonting emot Dig, det där
är mitt klagomål. Du hade det härligt en gång, men Du – Du lät
världen börja krypa in ochDu började uppföra Dig litet formellt.
Du håller fortfarande fast vidmitt Namn, ochDu gör fortfarande
det, som är rätt, och Du har massor av tålamod osv. och Du
arbetar, Du är som enmula, Du bara strävar och arbetar.”
134 Oj! Oj! Oj! Ser Ni, man har lämnat nåden och tron och
kraften, för att byta ut det emot strävande och gärningar. ”Tja,
jag ska säga Dig, broder Branham, att jag — jag hjälper varenda
änka jag kan.” Nåväl, det är någonting gott, jag berömmer
Dig för det. Men var är den där första kärleken, Du hade
en gång? Mmm, mmm. Var är den där glädjen, Du brukade
ha? Liksom David en gång ropade: ”Å, Herre, ge mig tillbaka
min frälsningsglädje!” Var är de där hela-natten-bönemötena
och tårarna på Dina kinder? Oj, Du milde, Bibeln är till
och med dammig och har spindelnät på Sig. Du läser gamla
kärlekshistorier och nyheter osv., och saker som inte en gång
borde få publiceras och borde ställas ut som en – en soptunna,
och vi pingstvänner plockar upp dem och svärmar över dem
liksom en massa flugor över en soptunna. Det är riktigt. Å,
barmhärtighet! Det vi behöver är: Tillbaka till vår första kärlek!
Tillbaka till Pingsten! Å, det är bäst, att jag kommer bort ifrån
det där. All right. Men Ni förstår: ”Övergav den där första
kärleken.”
135 Den 4:e versen, 5:e versen nu. En varning, den 5:e versen, en
varning: ”Kom ihåg och omvändDig!” Förstår Ni?

Kom därför ihåg varifrån du har fallit,… (Varifrån
kom Du? Från Pingsten föll Du ner dit, där Du är
nu, avföll)… och omvänd dig, och gör dina första
gärningar! (Gå tillbaka till Pingsten igen) … annars
ska jag skyndsamt komma till dig och ska flytta bort
ljusstaken från h-a-n-s… (Ni ser, vem det är, eller
hur?)…hans plats, om du inte omvänder dig.

136 Med andra ord, omNi har enGud-fylld pastor, fylldmedDen
Helige Ande, ochNi försöker hålla honom under ert finger, säger:
”Nå, om han säger någonting om att ha en mantelklädd kör, om
han säger någonting om att vi harmakeup, så ska vi bara utesluta
honom.” Bekymra Er inte, Gud kommer att göra det, innanNi får
en chans till det. Han kommer att gå ut och predika för stenarna
på gatan, hellre än att kompromissa men den sortens saker. Om
Ni har en pastor, som verkligen säger Er Sanningen, bör Ni ära
Gud och stanna i Anden och tillbe Gud och inse, att Ni kommer
att gå förlorade, omNi inte gör det. Förstår Ni?
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137 Men folk lever idag som om de skulle… Som om det här
är det enda, som finns, ”leva här på jorden, det är alltsammans”.
Man inser inte, attman har en själ, somkommer att lämna det här
och gå någonstans. Och man beseglar sin bestämmelseort just
här med sättet man lever på och det man gör, är missunnsam och
elak och allting, och sedan springa till kyrkan. Å, barmhärtighet!
Huitt! Fy skäms!
138 Man drar vanära över – över Kristi sak. Är inte det riktigt?
Gör vi inte det? Spritsmugglarna skadar inte Församlingen,
det är inte det. Det är inte den prostituerade, som skadar
Församlingen. Det är människorna, som bekänner sig vara
kristna, som skadar Församlingen. Vi vet, vad spritsmugglaren
är och vad den prostituerade är. Då våra systrar klär sig
liksom en prostituerad, det är skillnad, det är det, som skadar
Församlingen. Då männen dricker liksom spritsmugglaren, tja,
då, det är det, som skadar Församlingen. De bekänner sig vara
en kristen och de gör det där. Människorna väntar sig, att Ni, som
nämner… ”Må den, som ens nämner Jesu Kristi Namn lämna
synden!” Förstår Ni? Kom bort ifrån det!
139 Å, så vi kommer till korta, bröder! Jag, Ni, vi alla, vi är –
vi är så mycket mindre, än vad Kristus vill, att vi ska vara. Och
just här i den här tiden är det dags att lägga bort varenda synd,
som så lätt besätter oss och med tålamod löpa det lopp, som är
oss förelagt. Predikanter, det där är riktigt, bröder. Det där är
exakt riktigt.
140 ”Kom ihåg och omvänd Dig, annars ska jag ta bort stjärnans
Ljus från sin plats.” Vad är Hans plats? I Församlingen. ”Men
om Du inte omvänder Dig och går tillbaka till där Du var från
början, ska jag ta bort Din pastor raka vägen ifrån Dig och
flytta ut honom ifrån hans plats. Jag ska sätta honom någon
annanstans, där hans… Där jag ska återspegla mitt Ljus, som
ska lysa.” Mmm! Var inte det där allvarligt?
141 Det är dags för församlingarna att omvända sig. Det är dags
för pingstvännerna att få bort en massa av de här små polerade
lärda personerna ur predikstolarna och få in den gammaldags
predikanten dit, som säger Er Sanningen. Inte klappar omkring
sig och använder församlingen som födkrok, hög lön och
någonting sådant, och psykologi och några hästkapplöpningar
och soppsupéer och allting annat. Det är dags att komma tillbaka
till Evangeliet. Jag bryr mig inte om, hur liten Du är, ”Där två
eller tre är församlade, ska – ska jag varamitt ibland dem.”
142 ”Omvänd Dig, annars ska jag komma och ta bort ljusstaken,
skicka bort honom, så han får kasta sitt Ljus någon annanstans.”

Den 6:e versen, nu. Här är nu den, som vi kommer att få det
besvärligt med. Om Du nu inte omvänder Dig, ska Han komma
och flytta bort pastorn.

Men detta har du,…
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143 Kom nu ihåg det! Å, missa inte det här nu! Det här kommer
att låsa ihop resten av det, ända fram till den här… Tidsåldern
vi lever i nu. Mår alla bra, först? [Församlingen säger: ”Amen.”
– Utg.] Har Ni bråttom? [Församlingen säger: ”Nej.”] All right,
nu. All right, ha tålamod bara en liten stund, då! [En broder i
församlingen säger: ”Stanna hela natten!”] Nu…Tack!

Men detta har du,… (De hade någonting, då, eller
hur? Vad var det nu de hade?) … att du hatar
nikolaiternas gärningar, vilka jag också hatar.

144 ”Du hatar de där nikolaiternas gärningar.” Då jag satt i
arbetsrummet idag där uppe, skrev jag någonting här om det där,
jag vill, att Ni ska lyssna noga nu, det är på ett par sidor här.
Den 6:e versen, beröm och samtycke, dvs. Gud och Församlingen
var ense om en sak, att de ”hatade nikolaiternas gärningar”. Det
sanna Vinträdet, det sanna Vinträdet, den sanna Församlingen,
som var i den här efesiska församlingen.
145 Kom nu ihåg, att varenda församling har sina formella och
varenda församling har sina andliga. Det är tvillingarna, som
föds i varenda väckelse och bor i varenda församling. De började
redan i den här tidsåldern och slutar i den här tidsåldern.
Och till sist tog de formella makten i Tyatiras tidsålder, och
Luther drog ut det tillbaka igen. Och nu svänger det raka vägen
tillbaka in igen. Kan Ni se den där formella religionen? Det är
ingen skillnad mellan den och katolicismen. Det är samma sak
alltsammans. Varenda organisation misshandlas raka vägen in
i den. Gud organiserade aldrig Sin Församling. Det var exakt
det, de försökte göra här. Och håll ögonen på det och se nu
efter, om det där inte är riktigt, det visar Er bara hur fördömd
en organisation är. Det var – det var främmande för den nya
Församlingen, Nya Testamentets Församling. Förstår Ni?

Men … du… Men detta har du, att du hatar
nikolaiternas gärningar, vilka jag också hatar.

146 Det sanna Vinträdet hatade nikolaiternas formella
gärningar, det gjorde Gud också. Det, som var gärningar i den
efesiska församlingen, i efesiernas församling, blev en lära i
Pergamus församling. I Efesus, den första församlingen, var det
en gärning, i nästa församling blev det en lära. Kan Ni höra
det? Kan Ni förstå Det nu? Det var en gärning i Efesus, och se
upp, här borta i Pergamus blev det en lära. Det bara började här
i form av en liten baby. Om en minut nu ska vi komma att få
reda på, vad det där var. Här är Paulus vargar, ”nikolaiternas
gärningar”.
147 Vad nu…Låt oss analysera det där ordet och ta reda på, vad
vi har, innan vi går vidare! Ordet nikolait är liksom någonting
främmande för mig. Jag har vartenda grekiskt lexikon, som jag –
jag har kunnat finna. Nikolait kommer ifrån ordet nicko, n-i-c-
k-o. Vänta, jag tror jag skrev ner det här. N-i-c-k-o, nicko, vilket
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betyder ”att besegra eller kasta omkull”. Niko-laiter, ”kasta
omkull eller besegra lekmännen”. Vad de försökte göra här, var
att försöka ta församlingen, där Gud hade pastorer, och Guds
Ande verkade genom gåvor i den levande Gudens Församling,
och de fick en lära att börja bildas, att de skulle ha en del präster
och biskopar och påvar osv. Det där, sa Gud, att Han hatade!
Han hatar det fortfarande idag. Niko-laiter, (Nicko, ”besegra”)
rättare sagt ”kasta omkull lekmännen”. Lait är ”församlingen”.
Hurmånga vet, att lekmännen är församlingen? All right: ”Kasta
omkull eller besegra eller ta lekmännens rätta plats.”
148 Med andra ord, ta all heligheten, all kraften, ifrån
församlingen och lägga över den på prästerna. ”Låt församlingen
leva som den vill, men prästen är den helige.” Att ta bort Den
Helige Ande ifrånmänniskornamed tecken och under, som följer
dem, och ta bort det där och ge dem ett heligt prästerskap. Att
ta bort Den Helige Ande och byta ut Den mot ett prästerskap.
Ser Ni, vad det var? Det var ett… Det blev till sist… I den
här församlingen här, var det gärningar, och här blev det en
lära, och i Tyatira tog det makten. Och då Luther kom ut,
kunde det inte förbli så, det kom raka vägen tillbaka och tog
makten igen: biskopar, kardinaler, ärkebiskopar. Vem i hela
världen är överhuvud för Guds Församling utom Han själv?
Amen! Huitt! Nu känner jag mig religiös. Den Helige Ande
sändes för att härska över Församlingen, inte bara predikanten,
hela Församlingen! … bara predikanten ska vara helig, det är
att hela Församlingen har Den Helige Ande.
149 Och istället för Det, istället för att låta Anden göra det, har
de tagit en liten oblat och ett tunt kex och litet vin och kallar
det för ”Det heliga Nattvardsfirandet vilket betyder ’Den Helige
Ande’.” Hur i hela världen kan ett kex och litet vin vara en ande?
Om – om det nu är så, måste man läsa Apostlagärningarna 2 så
här: ”Då Pingstdagen var inne, kom här en romersk präst uppför
vägen, och han sa: ’Räck ut Din tunga!’ och han la kexet där, och
han drack vinet och sa: ’Nu fick Du Den Helige Ande.’” Nu, nu
tycker vi, att det där är fruktansvärt. Det är det.
150 Låt oss nu gå vidare! Jag blev ordinerad i en
baptistförsamling, låt oss ta baptisterna! Mmm. Hmm?
Metodisten, vad ska vi göra? ”Om Du vill bekänna, att ’Jesus
Kristus är Guds Son’, så blir Du frälst.” Djävulen tror, att
Han är Guds Son och darrar för Det, tror det troligen mer än
en massa församlingsmedlemmar gör. Djävulen tror samma sak
och darrar, för han vet, att han är fördömd.
151 Nu tar vi den metodistiska formen, de – de säger att:
”Johannes döpte inte”, att ”han bestänkte.” De sa: ”Det fanns
en massa landsköldpaddor i landet, och – och vattnet kom upp
ur de ställena. Och han hade ett musselskal och skrapade ur ett
landsköldpaddehål.” Och de predikar faktiskt det där. ”Och fick
upp litet vatten i det här landsköldpaddeskalet, rättare sagt det
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här musselskalet, ur landsköldpaddehålet, och stänkte det på
människorna.” Nonsens! Å, broder!
152 Nåväl, här ska vi ta det: ”Då Pingstdagen var inne, var de alla
på ett ställe, i ett ackord. Och pastorn kom ner och predikade
en fin predikan och sa: ’Ge mig gemenskapens högra hand, så
ska vi sätta Ditt namn i boken.’” Det där låter inte riktigt, eller
hur? Man skulle kunna få det där… Man skulle inte kunna få
in det där i en almanacka, de skulle veta bättre än så. Den gamla
Damernas födelsedagsalmanacka är mera korrekt, än det där
skulle vara.
153 Nå, vad åstadkom det där, då? Nikolaiterna hämtade in en
skara män för att förvända Skriften och skapa ett samfund, som
inte kan låta Gud verka i det. Dör precis där! Så Han sa här: ”Du
är död! Du har ett ’namn’ att Du lever, men Du är död!” Många
av dem, döda, och vet inte om det.
154 Jag och min bror höll på att fiska, vi var små pojkar här
uppe. Och jag fick en gammal nafsande sköldpadda, och jag högg
huvudet av den, för att få av den av reven, ville inte hålla på med
den där saken, och kastade upp den på stranden där. Och min
lille bror komdit, och han sa: ”Vad fickDu för en stund sedan?”

Jag sa: ”En sköldpadda.”
Han sa: ”Vad gjorde Dumed den?”
Jag sa: ”Där ligger den, där, och dess huvud ligger där uppe.”
Och han gick upp dit. Och han sa: ”Är den död?”
Jag sa: ”Visst! Skilde dess huvud från kroppen, den måste

vara död.”
155 Så då tog han upp en käpp och började sträcka sig ner för
att peta det här sköldpaddshuvudet tillbaka i floden, och då…
Rättare sagt i bäcken. Och då han gjorde det, högg den gamla
sköldpaddan tag i den. Som Ni vet, kommer de att nafsa i en
timme eller två. Han hoppade bakåt, han sa: ”Hallå! Jag tyckte,
att Du sa, att: ’Den var död.’”

Jag sa: ”Det är den.”
Han sa: ”Tjaa, det vet den inte. Nej.”

156 Så det är så en massa människor är, döda och vet inte
om det! Nikolaiter! Oj, oj! Å, Han sa: ”Ni hatar det där.” Tog
alltsammans, fina heliga präster, helig kardinal, helig biskop.
157 Och en del av Er pingstvänner: ”Den store intendenten, låt
honom komma ner! Överintendenten, han ska tala om för Er,
om Ni kan ha helbrägdagörelsemötet här eller inte. Ha, ha.”
Halleluja! Det är Den Helige Ande, som ska säga det eller inte,
Guds eviga Ord.
158 ”Nja, broder Branham, vi vet, att Bibeln faktiskt lär ’döp
i Jesu Namn’, men överintendenten sa, att om vi börjar med
det i vår församling, skulle han sparka ut oss allesammans.”
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Fortsätt, då! Det är riktigt. Jag skulle hellre bli utsparkad här
än utsparkad Där. Så om man tar bort någonting av det här, så
kommer man att bli utsparkad Där i alla fall, så man kan lika
gärna bli utsparkad här. Om han sparkar ut en här, blir man
insparkad Där. Så det är precis samma sak, så håll bara fast
vid Det!
159 Vi vill vara rätt. Oj, oj, det är en viktig sak, broder. Vimåste få
den här saken rätt. Vi kommer aldrig att kunna få en Församling,
förrän Gud får en grund att lägga den på. Han kommer aldrig att
bygga Sin Församling på en massa nonsens. Han måste komma
på Sitt Ord, annars kommerHan inte alls, rätt på Sitt Ord.
160 Någon sa för inte så länge sedan där uppe, sa: ”Broder
Branham, kom ut till Chautauqua!” Hur många var i
Chautauqua? Å, titta bara här, en tredjedel av församlingen eller
mer var i Chautauqua. Vilket… Nu kom den där mannen upp
dit den där eftermiddagen, och Ni hörde honom allesammans,
men visste inte, att jag visste om det. Gud kan uppenbara i
rummet där uppe, vad de säger där nere, och som Ni vet, gjorde
Han faktiskt det. Kom dit upp, sa: ”Broder Branham nu, å,
han är en Herrens tjänare. Då Anden är över honom, är han en
smord profet, han vet verkligen, Gud talar om för honom, det
som är, och det som ska komma. Men hans teologi, lyssna inte
på den!”
161 Vilken förvirrad idé! Hur kan en man säga så? Å, jag har
inte… Tja, om man än inte kan skilja delade bönor ifrån kaffe,
skulle man veta bättre än så. Hur kan man någonsin tänka ut
någonting sådant som det där? ”Varför?” Å, själva ordet profet
betyder ”en gudomlig uppenbarare av Ordet”. Hur kan man…
Herrens Ord kom till profeten. Jag har aldrig sagt, att jag var en,
de sa det. Men var så god! Förstår Ni?
162 Hur en man… Att hålla på en liten församlingslära
någonstans, för att deras organisation inte skulle hålla med om
Det! Sälja sin förstfödslorätt för en portion välling, Esau, Din
stackars hycklare! Det är riktigt. Att sälja sin förstfödslorätt
för en portion välling, för en portion samfund, en portion
organisation, som Gud hatar! Kom bara ihåg det, om man säger
”organisation”, så hatar Gud det! Det var den saken, som skilde
bröder åt och bröt ner… Det finns mången metodist, baptist
och presbyterian ikväll, som skulle vilja ha gemenskapen runt
Guds bord. Men om de gör det, blir de utsparkade direkt, så fort
de börjar med Det. Det är exakt riktigt.
163 ”Mamma tillhörde det”, och de är bara ett barnbarn till att
börja med. Oj, oj! Jag bryr mig inte om, vad mamma tillhörde,
mamma levde i allt det Ljus hon hade på sin tid, Du lever i en
annan tid.
164 Vetenskapen bevisade en gång, för omkring trehundra år
sedan genom att snurra en boll runt en glob, sa de: ”Om något
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fordon någonsin skulle gå i den fruktansvärda hastigheten av
fyrtioåtta kilometer i timmen, skulle gravitationen lyfta det från
jorden och ta ut det i rymden.” Tror Ni, att vetenskapen idag tror
på det där? De kör över tretusen kilometer i timmen. De ser inte
bakåt för att se efter, vad de sa, då de ser bakåt, de ser vad de
kan se, då de ser framåt.
165 Men församlingen vill alltid se bakåt, se efter vad Wesley sa,
vad Moody sa, vad Sankey sa. ”Allting är möjligt för dem, som
tror”, låt oss se framåt! Det enda i Bibeln, som tittade bakåt…
Vet Ni, vilket slags djur, som alltid tittar bakåt? Det lägsta liv,
som finns. Hur många vet, vad det lägsta livet, som rör sig, är?
En groda. En groda är det lägsta liv, som finns, och en människa
är det högsta liv, som finns. Och en groda tittar bakåt. Jag tycker
inte om det där gamla låga livet. Jag vill titta framåt, i tro, i
tillit, vandra i Ljuset liksom Han är i Ljuset, amen, liksom Han
utstrålar Ljuset.
166 En gång nere i Kentucky, då jag hade ett möte, kom en
gammal man ut, och han sa: ”Å, jag tror inte på den där
helbrägdagörelsen.”

Och jag sa: ”Nähä, det är all right, Du är ju amerikan.”
Han sa: ”Jag – jag tror inte på någonting, med mindre jag

ser det.”
Och jag sa: ”Tjaa, det är all right.”
Han sa: ”Nu har jag ingenting emot Dig, men jag – jag tror

inte på det Du säger.”
Jag sa: ”Det är Ditt eget amerikanska privilegium, Du

behöver inte det.”
Han sa: ”Jag accepterar nu aldrig någonting, medmindre jag

kan se det klart.” Hmm!
Jag sa: ”Nåväl, jag…Det där är – det där är bra, Du måste

vara från Missouri.”
Han sa: ”Nej, jag är kentuckyan.” Huitt!
”Låter inte riktigt bra för Kentucky”, sa jag. ”Men ändå”, sa

jag, ”om Du… Om det är så Du tänker, så fortsätt bara!” Och
han sa – han sa…Jag sa: ”Hur går Du hem?”
167 Han sa: ”Jag går över kullen. Jag bor på… Nå, kom
över tillsammans med mig!” Trevlig man. Han sa: ”Kom hem
tillsammansmedmig, stanna hela natten, broder Branham!”

Jag sa: ”Jag önskar, att jag kunde, broder.” Men jag sa: ”Jag
far hit upp tillsammans med min farbror.” Och han sa… Jag sa:
”Vill Du åka med över?”

Han sa: ”Nej, jag måste gå upp över kullen där uppe, upp
den här vägen och ner i en sänka och upp.”, Ni vet hur det är
där nere.

Och jag sa: ”Nåväl”, sa jag, ”hur skaDu komma dit?”
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Han sa: ”Jag går uppför stigen där.”

”Men”, sa jag, ”Du kan ju inte se Din hand framför Dig.” Jag
sa: ”Hur ska Du komma dit upp?”

Han sa: ”Jag har en lykta!”

Och jag sa: ”Jaha, hur…Vad gör Du, tänder den där lyktan
och går sedan med den?”

Han sa: ”Jajamensan.”

Jag sa: ”Då Du tänder den där lyktan, kan Du hålla upp den
så här? Jag skulle vilja se Ditt hus.”

Han sa: ”Det kan man inte se.”

Jag sa: ”Hur ska Du då komma dit?”

”Å”, sa han, ”jag tänder bara lyktan, och allt eftersom jag
går…Jag går bara så långt ljuset…”

Jag sa: ”Det är bara så det är. Amen, vandra bara i Ljuset!”
168 Fortsätt bara att vandra! Stå inte stilla, då kommer man
ingenstans. Om Du har blivit frälst, så gå till helgelsen! Man
säger: ”Hur kommer man dit?” Fortsätt att vandra, bara!
”Är det Den Helige Andes dop efter helgelsen? Hur får jag
det?” Fortsätt bara att vandra i Ljuset! ”Är tecken under och
kraftgärningar…?” Fortsätt bara att vandra i Ljuset! Förstår
Ni? Fortsätt bara! Varenda gång Du tar ett steg, kommer Ljuset
att hoppa fram bara litet grand framför Dig, för Han är alltid
före Dig. Han knuffar inte på, Han leder. Han är Ljuset. Å, jag är
så glad för det. Är inte Du? Han är Ljuset, i Honom finns inget
mörker.
169 ”Du hatar nikolaiternas gärningar.” Blev en lära. Låt oss nu
se, vad Paulus…Vems församling…Vem grundade nu den här
församlingen? Paulus, Efesus.
170 Låt oss nu bläddra tillbaka till Apostlagärningarna, det
20:e kapitlet, bara en minut! I Apostlagärningarna, det 20:e
kapitlet, och se efter vad Paulus… Tror Ni, att Paulus var
profet? Säkert var han det. Förvisso var han det. Kommer Ni
ihåg den där natten, synen på det stormiga havet, osv.? Nu…
Och allting om det. Det 20:e kapitlet av Sankt… Av Exo-…
Apostlagärningarna, och låt oss nu börja omkring den – den 27:e
versen, och lyssna noga nu, medan vi läser! Det här är nu Paulus,
en profet, som förutsäger, vad som skulle komma att ske.

För jag har inte undandragit mig att kungöra för er
hela Guds rådslut.

171 Den där välsignade mannen! Å, jag vill stå där en dag och
se den där martyrkronan sättas på hans huvud. Om det finns
någonting sådant, så att jag kan gråta, då ska jag gråta. Jag ska
ropa, för att få se Paulus.
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Se den helige Paulus, den där store aposteln,
Med sin mantel, som gjorts ljus och täck.
Och jag är säker på, att där kommer att ropas
Då vi alla kommer dit. (Är inte Ni det?)

172 Nu:
…jaghar inte undandragitmig att kungöra för er…

hela Guds rådslut.
173 Är det där riktigt? Kristna, titta nu hit! Jag vill fråga Er en
sak. Vem var det, som befallde de människor, som hade blivit
döpta på ett annat sätt än i Jesu Kristi Namn, att komma och
bli döpta om igen? [Församlingen säger: ”Paulus.” – Utg.] Han
predikade hela rådslutet. Är det riktigt? Gott och väl? Och vad
sa Paulus i… Jag tror det var… Jag är inte säker nu, om det
var i Tessalonikerbrevet, det första kapitlet och den 8:e versen.
”Om vi eller en ängel från Himmelen skulle predika något annat
Evangelium, om en ängel kom ner från himmelen och predikade
något annat Evangelium än detta” (än att befalla människorna
att döpas om igen i Jesu Kristi Namn och det Evangelium,
som Paulus predikade)… ”Om någon ängel från Himmelen”
(inte en… för att inte tala om en biskop eller en kardinal
eller en överintendent eller en pastor eller – eller någonting)…
”Om en ängel kom ner från Himmelen och predikade ett annat
Evangelium än Detta, må han vara förbannad.” Det är riktigt.
Är det där riktigt? Vad han sa, det där är Galaterbrevet 1:8. Jag
kom just att tänka på det. All right, Galaterbrevet 1:8, om Ni vill
skriva ner det och se vad Paulus sa.
174 Här säger han nu…Den 27:e, jag tror det är den 27:e versen:

För jag har inte undandragit mig att kungöra för er
hela Guds rådslut.

175 Lyssna nu, vad den här…Det här är en profetia:
Var därför uppmärksamma på er själva och på hela

den flock, över vilken Den Helige Ande… gjort er till
föreståndare, för att livnäraGuds församling, vilken han
har köpt med sitt eget blod!

176 Vem köpte? Vems blod var det där? Bibeln säger, att det var
Guds Blod. Gud, med Sitt eget Blod. Är det riktigt?

…livnära Guds församling, vilken han har köpt med
sitt eget blod!

177 Bibeln säger, att vi är frälsta genomGuds Blod. Visste Ni det?
Förvisso gör Den det. All right:

…köpt med sitt eget blod.
För jag vet detta, att efter min avresa ska svåra ulvar

komma in ibland er, som inte ska skona flocken.
Även av era egna… (Titta, den där mannen kunde se

fram igenom det där och se den där saken komma.)…
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av era egna ska män uppstå, som talar förvända saker,
för att dra iväg lärjungar efter sig.

178 [Blankt ställe på bandet. – Utg.] Åratal senare, då han…
Eller en skara människor, som vill skapa en organisation och
ta bort heligheten och Den Helige Ande från församlingen och
lägga det på biskopar och påvar och präster, för att… De ska
vara heliga, och församlingen leva hur de – de än vill. Och de ska
betala prästerna, och de ska be dem ut ur helvetet, och allting
sådant där. Och det är en nikolait! Och Gud sa: ”Jag hatar det
där!” Lyssna nu!

”Låtmig se, ochman säger: ’Gud sa, att Han hatade det?’”
179 Låt oss nu se efter, omHan gjorde det!

Mendetta har du, att du hatar nikolaiternas gärningar,
vilka jag också hatar.

180 Gud hatar en organisation. Är det riktigt? Nu ser Ni exakt,
vad de tänkte göra, Ni ser, vad de faktiskt gjorde. Ge nu akt på
det fram genom församlingen, om de inte gjorde det där! Han
hatar en organisation!

Han som har ett öra, låt honom höra, vad Anden säger
till församlingarna!…

181 Nu hade Paulus ulvar blivit ”nikolaiter”. De försökte
utforma ett prästerskap likt det levitiska prästerskapet, vilket
var främmande för Nya Testamentets lära. Amen! Ordet Nicko,
det grekiska ordet Nicko betyder ”att besegra, övervinna.”
Övervinna vad? Lekmännen, Den Helige Ande. Ta ut den
uppståndne Herren Jesus med tecken och under ibland de
troende ur församlingen och sätta inröstade män till att vara
påve eller kardinal… Kardinal eller överintendent, försökte
ta bort Den Helige Ande från lekmännen och ge den till en
orden, som kallades männens heliga orden, och placera dem över
lekmännen. Att inte kalla dem pastorer, vilket betyder ”herdar”,
utan fader, om vilket Jesus sa: ”Kalla ingen människa på den här
jorden för ’fader’!” SerNi den där ondskan?Och vad gjorde vi?
182 Å, om vi kunde stanna! Önskar, att vi inte hade alla de här
kvällarna inrutade så här, jag skulle vilja ta imorgon kväll till
12:e kapitlet i Uppenbarelseboken och visa Er den där gamla
prostituerade kvinnan, som sitter där uppe, skökan. Och hon…
Orsaken till, att hon var det, för hon hade bedrivit otukt…Mot
Gud, och kallade sig för änka, och hon var också mor till skökor.
Är det riktigt? Nu vet vi, att det där var Rom, för hon satt på sju
kullar, och allting precis exakt, en man i henne och är vilddjurets
tal osv. Vi vet det där allesammans från tidigare undervisning,
vem det var. Men det sorgliga med det, hon var mor till skökor.
Det här är hennes början, just här, börjar i Rom som en skara
kristna, så kallade kristna.



34 DET UTTALADE ORDET

183 Lyssna! Gud hjälpmig att göra det verkligt! En skara kristna
i en församling som den här. De blev formella och likgiltiga och
vek av och satte upp en organisation åt sig. Och förenade sedan
den med staten i den mörka medeltiden. Och stat och kyrka
blev en vad då? Kristen kyrka, ”Den heliga Katolska Kyrkan”,
kallades den, (Ordet katolsk är, ordet betyder ”universell”), ”den
stora universella kristna kyrkan”. Och kallade de människor,
som talade i tungor och ropade och helade de sjuka osv. för
”kättare”. Och gjorde det till sist så tvingande, att vem som
helst, som ertappades med att tillbe på det sättet, kastades i
lejonkulan, om de inte kunde omfatta katolicismen. Det där
pågick alla dessa hundratals år fordommed den där förföljelsen.
Men den där Församlingen dog aldrig. Man kan inte döda den.
Gud sa, att Den skulle leva till änden, och då skulle Han ge
Den en Livets krona. Kom fram genom de där tidsåldrarna av
förföljelse.
184 Sedan kom Martin Luther med för att fortsätta tidsåldern,
och han styrde ut församlingen under rättfärdiggörelsen. Vad
hände, då Luther dog? De organiserade den, gjorde den till en
luthersk kyrka, de fick en lära. Då de organiserade den, vad
gjorde de? Gav den en födelse raka vägen tillbaka in i Rom-ismen
igen. Exakt riktigt.
185 Då flyttade Den Helige Ande ut ur det där, och Wesley såg
Det. Och Wesley och Whitfield, och George Whitfield och många
av de där andra, och – och Asbury och många av dem var stora
väckelsepredikanter. De räddade världen på den tiden. De fick
en väckelse i Filadelfias Tidsålder, som räddade England och
Förenta Staterna också. De hade möten, där de blev utsparkade
och kallades för ”frimicklar”. Det var Ni metodister, som gjorde
det där. De föll på golvet under Guds kraft, och de kastade
vatten i ansiktet på dem och fläktade dem. Det är riktigt. Och
de rycktes så kraftigt under det, att de fick…Att de sa, att: ”De
hade ryckningarna.” Där fanns folk, som rycktes och skakade
underDenHelige Andes kraft. Det där ärmetodisternas historia.
Därifrån komkväkarna osv., som de nu har organiserat.
186 De skapade de här metodisterna, de primitiva metodisterna,
och den här sortens metodister, och den där sortens metodister,
tills det blev så tarvligt, att metodisterna vill ta bort ”Blodet” ur
sina sångböcker.
187 Här om kvällen i ett TV-program (Min mor ringde mig.)
hade de en metodistpastor, just här i Indiana, som undervisade
i rock-and-roll i församlingen. Han sa: ”Det är en skam, att vi
inte har förstått oss på den här vackra konsten, som går in i
församlingen.”
188 Det där är djävulen i en falsk profet! Riktigt! Vill inte såra
Era känslor, men, broder, det är Guds Sanning. Jag skulle hellre
göra Er litet grand arga på det här sättet och få Er att studera
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Skriften och kanske få det rätt ställt med Gud, än att gå förlorad
till sist. Ni kanske inte tycker om mig nu, men en dag kommer
Ni att lägga armen om mig och säga: ”Broder Branham, det där
är Sanningen.” Här är det, just här, och de går in i det där. Det är
där de…Det är just där. Bibeln säger, att de skulle göra så där.
189 Sedan från Wesley, om Wesley gjorde det där, kom sedan
pingstvännerna med. Och de fick återupprättelsen av gåvorna,
började tala i tungor, Den Helige Andes dop.
190 Precis liksom ett majskorn kommer upp ur jorden. Först
och främst ruttnar det. Frambringar ett par blad. Sedan…
Man tror, att man har ett majsfält. Det där bladet växer
upp och skapar en tofs. Det här första var lutherskt. Tofsen,
vad var den? Metodisterna, pollenet, den broderliga kärleken,
evangelsationen, pollenet, som gick ut till andra.
191 Å, till och med naturen hävdar de här tidsåldrarna för
församlingen. Metodisterna kom ut ur kaos… Rättare sagt, jag
menar att lutheranerna kom ut ur kaos. Metodisterna skakade av
sig sin broderskärlek och evangelisations-tiden kom, och – och
missionstiden. Den största missionstid, som världen någonsin
har känt, var metodisternas tid. Det är riktigt. Skakade av sig
sitt pollen.
192 Vad skedde ur det där? Ut ur det där pollenet kom ett kornax,
pingstvännerna. Ett korn, precis likt detsamma, som gick in. Inte
ett blad, inte en tofs, utan ett korn. Och nu har pingstvännerna
svamp över hela det där kornet, så att det…Man kan knappast
ens se kornet. Det är dags att putsa av det! Amen! Vad gjorde
de? Gjorde samma sak, som metodisterna gjorde. En skara
organiserade sig, sa: ”Vi är Assemblies of God.” Den andra:
”Vi är Pentecostal Holiness.” En annan: ”Vi är Oneness.” ”Vi
är Twoness.” Och – och det finns så och så många av det här,
och så många av dem. Oj! Rider enpuckel-kamel, tvåpuckel, tre
pucklar, allting. Å det finns sextio eller trettio eller fyrtio olika
organisationer av dem.
193 Vad gjorde de? Kastade det raka vägen tillbaka in i Rom-
ismen igen, döpte i den Romersk-Katolska Kyrkans dop. Jag ber
vilken pingstvän somhelst att visamig, var någon i Bibeln döptes
i ”Faderns, Sonens och Den Helige Andes” namn. Jag ber vilken
biskop, kardinal, vilken lärare som helst, att visa mig, var det
någonsin, någonsin gjordes utanför den katolska kyrkan! Och
Luther tog det med sig, han tog med sig katekesen och allting
annat ur den. Metodisterna fortsatte med det. Pingstvänner, Ni
borde skämmas! Rensa upp! Kom tillbaka till Ordet! Omvänd
Er, annars kommer Gud att ta bort ljusstaken ifrån Er, det Ljus
Ni har. Amen! All right.
194 Ta bort Den Helige Ande som Ledaren och ge dem en helig
människoorden och placera dem över lekmännen! Och kallar
dem inte för ”pastorer, herdar”, (Det är meningen, att vi ska
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kallas pastorer, ”herdar”, det är vad ordet pastor betyder.)
utan ”fader, kardinal, ärkebiskop eller överintendent.” De sanna
hatade den här saken! Och Gud skrev under på det åt dem
och sa: ”Jag hatar det också!” För det är Han, som ska vara
överintendenten, ärkebiskopen och påven. Han arbetar med
varje individ, inte en organisation, utan en person.
195 Underligt nu… Lyssna, då vi kommer till avslutningen! Vi
har bara en vers till.
196 Här har vi katolicismens begynnelse-lära, den apostoliska
successionen. Hur många vet det? Apostolisk. Nu säger
katolikerna, att: ”Påven av idag är Petrus efterträdare,
apostolisk succession.” Det finns ingenting sådant. Hur ska
ens köttsliga, sexuella begär…Hur var det, då Esau och Jakob
båda föddes av en helig far och en helig mor, och en av dem en
kristen och den andre en djävul? Mmm. Hur kan det vara så? För
att synd är synd och sex är sex, menGud ger Födelsen.
197 Gud väljer ut oss från då världen grundlades. Visste Ni det?
Vänta tills vi kommer fram till att läsa de här historikerna, och ge
akt på, hur Irenaeus…Hur han prisar Gud för att Han utvalde
honom innan världen grundlades! Hur den heligeMartin och alla
de där prisade Honom, prisade Gud! De sa: ”För att…” Och
folk talar om honom och säger: ”Han utvaldes innan världens
grund lades.” Det där är Skriften. De där bröderna var inriktade
motGud.Men den här gamla svarta församlingen kom igenomde
där femtonhundra åren av mörkmedeltid, som sotade ner allting
liksom en lampa, som ryker och fördunklar Ljusen. ”Men det ska
bli Ljust vid aftontiden”, sa Herren.
198 Apostolisk succession, en efter den andre. En enda påve, och
man måste härstamma från påvar, innan man kan bli påve. Å,
oj, oj! Det där är nonsens. Lekmännen… Inte den helige och
rättfärdige, utan… Låt… Låt – låt prästerna be för dem och
ta ut dem ur deras synder, förlåta deras synder, då man betalar
pengar för en bekännelse.
199 Protestanterna gör samma sak! De försöker vara…Klappar
sin pastor på ryggen och lever liksom resten av världen. Och han
vet inte mer om Gud, än att han gör… Låter dem bli kvar i sin
församling och kallar dem för medlemmar av sin församling, och
låter dem stanna där inne och förklarar för dem, att de är frälsta.
Så besvikna de kommer att bli på den dagen, om de inte är födda
på nytt! Utan Den Helige Ande är man förlorad! Ingenmänniska
kan säga: ”Jesus ärKristus”, annat än genomDenHeligeAnde.
200 Den sanna Församlingen i Efesus blev inte bedragna av de
här polerade, intellektuella talen. Han…Dehatade det. De blev
inte bedragna, de visste. Den sanna Församlingen blev det inte.
201 En falsk uppenbarelse, som de här männen hade, de som
kallades för nikolaiter, som inte arbetade enligt Guds Ord. Tala
om för mig, var man någonsin kan se undervisning om ”en
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präst i bekännelse”, här i Bibeln! Var kan man någonsin se
undervisning om ”bestänkelse” här i Bibeln, till förlåtelse för
ens synd? Var ser man någonsin någon, som döptes i ”Faderns,
Sonens och Den Helige Andes” namn till förlåtelse för sin synd?
Var kan man någonsin se det här ”Att ge högra handen till
gemenskap och sätta deras namn i församlingsmatrikeln” där?
Var kan man någonsin se alla det här sakerna någonstans? Vad
är det? Det är präster, rättare sagt ett – ett prästerskap, som inte
är rätt enligt Ordet, och de är nikolaiter, och Gud sa: ”Jag hatar
dem!” Kom tillbaka till Ordet! Å, det där är… Jag vet, att det
där är starkt, bröder, men jag – jag – jag är inte ansvarig. Gå till
Jesus, bråka med Honom!
202 Falsk uppenbarelse, inte enligt Ordet, utan de kallades
för ”lögnare, falska apostlar, falska profeter”. Men den sanna
Församlingen höll fast vid den helige Paulus ursprungliga
undervisning och Den Helige Andes dop, med tecken som följde
med och bekräftade det Ord, som Paulus lärde. Amen! Visa mig,
var Gud någonsin kommer att bekräfta ordet bestänkning! Visa
mig, var Gud någonsin kommer att bekräfta och ge tungotal och
stora ting, bara genom att skaka hand med pastorn någonstans
och sätta ens namn i boken, och man fortfarande tuggar,
röker, dricker, ljuger, spelar kort, har litet roligt, går… Å,
barmhärtighet! Det där är köttsligt, en falsk profet, min vän.
Jajamänsan.
203 Guds väg är helighet. Låt detta bli känt för varenda lem här
i Kristi Kropp: ända tills Du lever ett heligt liv, kommer Gud
att avvisa Ditt offer. Offret måste offras med heliga händer. Det
är…?… rätt. Översteprästen, innan han ens kunde komma in
för att offra offret, måste han vara helig och hängiven och smord
och parfymerad och allting, innan han ens kunde gå in i Guds
närvaro för att offra offret. Är det riktigt? Hur kan man då gå hit
ut och luras och stjäla och bråka och stridamed sina grannar och
allting annat och hålla på som man gör, och sedan komma in och
säga: ”Å, Herre, Gud! Prisad vare Jesus! Halleluja!”?
204 Folk säger: ”Jag ser dem tala i tungor.” Det betyder ändå inte,
att de har Den Helige Ande. ”Jag hör dem ropa.” Det betyder
ändå inte, att de harDenHeligeAnde.DenHeligeAnde är livet.
205 Bibeln säger: ”Regnet kommer ofta över jorden för att bereda
den, för att göra den i ordning åt den, som den är beredd för”,
(Hebreerbrevet 6) ”men törnen och tistlar, som är nära att ratas,
vilkas ände är att brännas.”
206 ”Solen skiner på den rättfärdige och den orättfärdige.
Regnet faller på den rättfärdige och den orättfärdige.” Regnet
kommer för att få vetet att mogna (kommer vi att kalla det), och
vartenda ogräs, som finns på fältet. Om vetet är törstigt, så är
ogräset törstigt. Och samma regn, som vattnar vetet, vattnar –
vattnar ogräset också. Det lilla vetet kommer att lyfta upp sitt
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huvud och ropa: ”Pris ske Herren! Halleluja! Halleluja! Jag är
så glad för att få det här regnet!” Det lilla ogräset kommer att
ropa: ”Ära vare Gud! Pris ske Gud! Halleluja! Jag är glad för
att få det.”
207 ”Men på deras frukt skaman känna igen dem.”Det är riktigt.
”På deras frukt ska man känna igen dem.”
208 7:e versen, och sedan avslutar vi, det här är det sista av
den församlingstidsåldern. Nu kommer vi att bli omkring fem
minuter sena, eller tio, bara en minut.

Han som har ett öra, låt honom höra, vad Anden säger
till församlingarna! Åt den som övervinner ska jag ge att
äta av livets träd, som är mitt i Guds paradis.

209 Titta nu, vänner, här är sättet man övervinner på. Först måste
man övervinna, sedan kanman äta frukten. Det är övervinnaren.
Kommer Ni ihåg här om kvällen, vår undervisning igår kväll?
Johannes måste komma i Anden, innan han såg någonting.
Och hur ska man komma att sitta och säga: ”Om han inte är
baptist, kommer jag inte att lyssna till honom.”? ”Om han inte
är presbyterian, kommer jag inte att lyssna till honom.” ”Om
han inte undervisar precis exakt sommin församling undervisar,
så…” Du – Du – Du kommer inte att övervinna, Du har inte
kommit i Anden än. Du är alldeles ur funktion.
210 Kom i Anden, säg: ”Herre Jesus, jag älskar Dig, uppenbara
nu för mig vad som helst, som Du ser, att det passar, hämta bara
in det åt mig!” Då är Du – då kommer Du att få det all right. Det
är riktigt.
211 Lägg märke till, att tre gånger talar Bibeln om – om Livets
Träd i 1 Mosebok, tre gånger i Uppenbarelseboken. Här om
dagen hade vi det där. Kommer Ni ihåg det? Söndag, igår. Den
enda…Djävulen hatar vartenda stycke av Skriften, som finns,
men han hatar ännu värre 1 Mosebok och Uppenbarelseboken.
Han attackerar 1 Mosebok ifråga om dess tillförlitlighet, för
han vill få folk att tro, att det inte var så. ”I 1 Mosebok gick
det inte till på det sättet, som Gud sa att de gjorde, det var
någonting annat, som åstadkom den här skapelsen osv.” Så
han attackerar Den på det sättet. Och han tar bort folk ifrån
Uppenbarelseboken, för att den uppenbarar, att Jesus är Gud
och att han är djävulen (och han är dömd), och den helgade
Församlingens härlighet, då den går hem till Gud och den falske
profetens undergång, och att alla de, som ljuger och gör allt
möjligt, kommer att kastas i eldsjön. Det är inte underligt, att
han håller dem borta ifrån Den. Men kom ihåg, båda de ställena
talar om Livets Träd i Paradiset!
212 Låt oss nu ta det här bara en minut, och ”Trädet” nu! I
Johannes 6:e kapitel, om Ni vill anteckna det, sa Jesus: ”Jag är
Livets Bröd.”Kom ihåg det nu!
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213 Nu ska vi använda de här två stolparna som en symbol här.
Så precis innan avslutningen nu. Till höger ommig är nu det träd
i lustgården, som kallas ”Livets” Träd, till vänster ommig är det
träd i lustgården, som kallas ”kunskapens” träd. Hur många vet,
att Bibeln säger, att det finns ett Livets Träd och ett kunskapens
träd? Nu var det ju meningen, att människan skulle leva av detta
Livets Träd och inte röra kunskapens träd. Är det riktigt? Och
då hon för första gången rörde det, avskilde hon sig från sin
Skapare. Hon förlorade sin – sin gemenskap med Gud då hon
tog sin första tugga av kunskapen. Tänk nu skarpt, nu! Och Ni,
som gör Era anteckningar, jag ska ge Er tid, så att Ni kan få tag
i det, för jag vill inte, att Ni ska missa det här.
214 Jesus i Johannes 6. De drack ur en källa och räckte upp
händerna och satte upp en vrångbild där, av att deras fäder drack
ur den andliga Klippan osv. Han sa: ”Jag är den där Klippan,
som var i öknen.”
215 Och de sa: ”Här säger Du, att Du ’var till före Abraham’, och
Du är enman, som inte är femtio år gammal. OchDu säger, att Du
’såg Abraham’! Nu vet vi det, att Du är tokig, Du är en djävul.”
Förstår Ni?
216 Han sa: ”Före Abraham var JAG ÄR.” JAG ÄR var i busken
hos Moses, den brinnande busken, JAG ÄR. ”Före Abraham var
JAG ÄR”, inte ”jag var”.
217 Ni människor nu, som säger, att undrens tid är förbi, Ni
skulle vara tvungna att få det där Skriftstället att säga: ”Jag var
den store jag var.” Förstår Ni?
218 Inte ”jag var” eller ”jag kommer att vara”. ”JAG ÄR”, det
är hela tiden. Han är Evig. Ordet ”JAG ÄR” är en, som är Evig,
hela deras tidsålder, hela tiden, i alla de sju ljusstakarna, varenda
församling, varenda plats, vartenda hjärta. ”JAG ÄR” (inte ”jag
var” eller ”jag ska bli”) ”Jag är just nu, liksom jag alltid var.”
Förstår Ni? ”Alltid, JAG ÄR.”
219 De sa: ”Våra fäder…Vi känner inte Dig. Vi vet, att Du är en
djävul.”De sa: ”Våra fäder åtmanna i öknen i fyrtio års tid.”
220 Och Jesus sa: ”Och de är döda varenda en.” Är det riktigt?
”De är döda allesammans. Men jag…” Å! ”Jag är Livets Bröd,
som kom ifrån Gud ut ur Himmelen. Om…Ett Livets Bröd. Om
enmänniska äter det här Brödet, ska hon aldrig dö.”
221 ”Ska den här mannen ge oss sin kropp att äta?”, sa de, ”Nu
är han då tokig, det är helt säkert.”
222 Livets Bröd var ifrån Livets Träd, där de åt, från Edens
lustgård. Han var Livets Träd. Om nu Livets Träd var en Person,
så var kunskapens träd en person. Säg nu, att ormen inte hade en
säd! Om Livet kom genom Mannen, kom döden genom kvinnan.
All right, hon var dödens träd.
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223 Så fort som – som denne befläckade henne, vilket han gjorde
(ormen), sa hon: ”Ormen förförde mig.” Det är riktigt. Inte en
orm, han var det listigaste av alla djuren, han var mellan en
schimpans och en människa. Ett djurs säd skulle inte korsa sig
med en kvinna, det gör den inte. Men den här figuren var, han var
nästa länk till det. Och Gud la en sådan förbannelse på honom,
att Han la ner honom platt på sin buk, och inga ben, och tog
vartenda ben i honom och förvandlade det från vad som helst
liknande en man. Vetenskapen försöker gräva upp den i en åker.
Det där är gömt i Guds hemligheter, mitt i Guds Paradis. Där är
Din uppenbarelse.

224 Hon bar fram sin förste son, som var Kain (Är det riktigt?),
Satans son, Satans son. Om de inte gjorde det, varifrån skulle –
varifrån skulle den där ondskan komma? Ut ur Adam, som var
Guds son? Den kom ifrån djävulen, hans far. Och han mördade,
den förste mördaren var djävulen, djävulens son.

225 Ge akt på vad, som skedde efter det där, ge akt på
Kains ättlingar! Vidare fram genom den generation, som följde,
efter Kain, var varenda en vetenskapsmän och stora män. Läs
Bibeln! De byggde hus, de arbetade med metall, och de var
vetenskapsmän. Men varenda en, som kom ifrån Set, (Abel dog
ju, en förebild till Jesus, dog. Och Abel dog, och Set tog hans
plats: död, begravning och uppståndelse.)… från honom kom
ödmjuka bönder, fårherdar, kom fram genom den.

226 Nu sa Jesus: ”Era fäder åt manna i öknen, och de är döda
allesammans. Men jag är detta Livets Bröd.” (Vilket Livets Bröd?
Från Eden!), ”så att en människa kan få äta av det här Brödet
och aldrig dö.” Nu satte ju Gud en ängel runt detta Livets Träd,
för att vakta det, så att ingen skulle kunna röra vid det, så att de
inte skulle äta av det Trädet och leva för evigt. Är det riktigt?

227 För de måste fortsätta med det här trädet och dö. Är det
riktigt? För så länge som de måste äta av det, dog de. Och lika
säkert, som att man dör, för att man äter av detta kunskapens
träd… Låt oss nu titta på kunskapens träd, nu! Titta, vad det
har gjort! Låt oss nu se efter, vad det har gjort! Det första, låt oss
se, det…Nå, låt oss se på en sak, som de…Det uppfann krutet.
Det dödar våra kamrater. Det är riktigt, de dödar varandra med
krut, från kunskapens träd. Nästa sak vi har gjort, oj, låt oss se,
vi – vi uppfann bilen, ifrån detta kunskapens träd. Den dödar
fler, än krutet gör. Jaa, då! Nu har vi fått till en vätebomb. Gud
förgör ingenting,människan förgör sig själv genom sin kunskap.

228 Men allt det där tillhör Gud, Gud kommer att låta det uppstå
igen, Gud förlorar ingenting. Jesus sa så, det är riktigt: ”Den, som
äter det här Brödet, har Evigt Liv, och jag ska låta honom uppstå
igen på den yttersta dagen.” Det är Hans löfte. Gud…
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229 De är långt före, äter av kunskapens träd och dör. Men så
fort de skulle kunna komma till det här Trädet, skulle de leva
för evigt.
230 Så istället för en Ängel där ute, som håller dem borta ifrån
det här Trädet, är den nu där ute och driver dem med till det
här Trädet, församlingarnas änglar, de sju församlingarna, och
för dem tillbaka till Namnet Jesus Kristus, som är Livets Träd,
som står i Guds Paradis. Huitt! Oj! Jag hoppas Ni får tag i det
där. Livets Träd, som står i Guds Paradis, så att Du kan ta del av
Honom och bli son och dotter till Gud och leva för evigt. ”Den,
som hör mina Ord och tror på Honom, som sände mig, har Evigt
Liv och ska aldrig komma i domen utan har övergått ifrån döden
till Livet.”
231 Broder, syster, nu är jag… Jag… Förvisso har jag… Jag
– jag har sårat Era känslor, gjort Er illa. Jag – jag menade
inte att göra det på det viset. Förstår Ni? Gud vet det, men jag
måste göra det på det här viset, för att låta Er få se, var vi
är någonstans. Jag tror inte, att vi har så mycket längre kvar
att vara här. Jag försöker inte säga, att Ni inte är kristna, för
att Ni tillhör en organisation. Det är inte det. Människorna är
omständigheternas offer. De vet inte, hur de ska göra. Allt deras
föräldrar alltid har gjort, är att gå in i församlingar osv.
232 Men, broder, en enda sak innan vi går härifrån, låt mig ta
ett enda citat till! Profeten sa… Tror Ni på profeterna? Bibeln
säger, att man ska lyssna på dem. Profeten sa: ”Det ska komma
en tid, då det inte ska vara varken dag eller natt utan vara liksom
en dyster dag. Men vid aftontiden, precis innan solen går ner, ska
det bli Ljust.” Är det riktigt?
233 Titta nu, vad vi har haft! Låt oss nu bara titta! Hur går
solen… Var går solen upp, geografiskt? I öster. Är det riktigt?
Den går ner i väster. Jag önskar, att jag hade…Jag ska ta kartan
i morgon kväll och visa Er. Då Den Helige Ande föll i Jerusalem,
gjorde den en fullkomlig åtta-siffra, Dess spår. Det går raka
vägen tvärs över till Irland, raka vägen runt tillbaka, rätt över
och kommer till Västkusten och faller raka vägen tillbaka igen,
en perfekt åtta-siffra dit Evangeliet gick. Nu har civilisationen
gått samma väg som solen. Hur många vet det? Ni har fått lära
Er det och vet det. Den äldsta civilisation vi har, är Kina, och
därifrån kom den så rakt över till Orienten. Och då Den Helige
Ande, inte s-o-l-e-n, utan s-o-n-e-n…
234 Då solen, s-o-l-e-n, börjar skina ner genom nattens dis och
dimma, var säden än är, kommer den att leva. För allt botaniskt
liv lever av solen. Det vet vi. Man skulle kunna hälla betong rakt
över en gräsplätt, och nästa vår, var är det tjockaste gräset? Precis
utanför slutet på betongen. Varför? Det är det där livet där under,
man kan inte gömma verkligt liv. Det där lilla livet, så fort det
vet, att solen badar därigenom, så kommer det att slingra sig iväg
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nästan ett halvt kvarter, ta sig fram under den där betongen, tills
det kan sticka upp huvudet rätt upp i luften och börja prisaGud.
235 Man kan inte dölja Livet. Det är riktigt, LIVET. Då man blir
född på nytt, kan man inte dölja Det. Någonting måste ropa, då
man får Liv.
236 Alla de saker, nu, som är döda nu, och de små sädeskornen
har sprängts, innanmätet har runnit ut, och det är dött, men
livet finns där fortfarande. Då nu solen börjar skina om våren,
kommer de små blommorna att komma upp, och allting kommer
att sticka upp huvudet igen (ut ifrån platsen under skärvorna, ut
ifrån platsen under stockarna, ut ifrån platsen under stenarna),
det kommer att uppstå igen och leva igen. Är det riktigt? För att
s-o-l-e-n skiner.
237 En dag kommer nu S-o-n-e-n att skina, vilken är det Eviga
Livets Upphovsman, och allting, som har blivit befruktat åt
Honom till Evigt Liv, Han sa: ”Jag ska låta det uppstå på den
yttersta dagen.” Förstår Ni, vad jag menar? Det Eviga Livet
kommer att uppstå i den yttersta tiden. Om de begraver Dig i
havet, eller de bränner upp Din kropp och kastar ut den för
jordens fyra vindar, kommer Gud att låta den uppstå på den
yttersta dagen. Om Du måste fylla magen på ett hungrigt lejon,
eller – eller gå in i en lågande avgrund, som kommer att ta ut
alla de sexton sorternas petroleum och det kosmiska ljuset och
allting urDig, kommerGud att låta det uppstå. ”Till ochmedEra
huvudhår är räknade.”Amen!Gud kommer att låta det uppstå!
238 Titta nu här! Om nu varenda människa dör genom kvinnan,
så får varenda människa liv genom Mannen. Om man tar del av
kvinnan i den sortens liv, vet man, att man kommer att dö. Det
finns inget sätt att undgå det, man måste dö. Och lika säkert
som att man tar del av Det Där, kommer man att få leva, det
finns inget sätt att undgå det, man måste leva. Amen! Om det
där säkert leder till döden, leder Det Här säkert till Livet. Det är
enda sättet man kan få det, är att få Liv.
239 Nu sa profeten, att: ”Det ska bli Ljust vid aftontiden.” Titta
nu! Han sa, att det skulle bli en dag, som var dyster, den skulle
inte kallas varken dag eller natt. Det är liksom en molnig, disig,
kall dag, men ändå ger Sonen Ljuset. Långt upp ovanför det där
diset och molnen osv. ger Sonen Ljuset. Det blir ljust nog, så att
man kan vandra, och man kan se att ta sig fram osv., men ändå är
det – det är inte en ljus, vacker dag. Förstår Ni? Nu kan knappast
någonting leva på den dagen.
240 Om man skulle plantera någonting under någonting, där
solen inte träffar det, blir det dvärgväxt. Är inte det riktigt? Ni
bönder vet det. Sätt majsen i skuggan någonstans, se upp, det
gör den mindre. Fred, Du borde veta det, ifråga om Ditt vete. Du
sätter det där ute, och om Du får en dålig sommar, å, kall och
regnig, gör den det mindre.
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241 Nåväl, det är det, som är felet med församlingen fram genom
de här tidsåldrarna, den har blivit dvärgväxt. Den har blivit
dvärgväxt genom samfunden: ”Sätt Ditt namn i boken! Vi har
fått ljus nog för att veta, att det finns en Gud.” Jag är glad för
det. ”Vi har fått ljus nog för att veta, att det finns en Kristus, att
det finns en kommande dom. Vi har fått ljus. Så vi sätter våra
namn i boken, vi skakade hand med pastorn osv., och gjorde det
där.” All right, men nu är det aftontid.
242 Nu kom civilisationen från öster till väster, och nu är vi
på Västkusten. Vi kan inte komma längre, om vi far över, är
vi tillbaka i Östern igen. Vi kan inte komma längre, vi är vid
Västkusten.
243 Nu säger Bibeln: ”Vid aftontiden skulle Ljuset komma.” Vad
för slags sol är det nu, som skiner vid aftontiden? Är det en annan
sol än den, som går upp om morgonen? Det är samma sol. Är det
riktigt? Nå, vad lovade Gud då? Nu ska vi komma fram till det
här, håll det precis här nere i den här tidsåldern! Bibeln säger
så, jag ska bevisa det i de här församlingstidsåldrarna, då vi
fortsätter, att: ”Vid aftontiden skulle det komma ett Ljus och
bryta fram i Västern, som skulle ta med sig Rättfärdighetens Sol
tillbaka igen med helbrägdagörelse i Sina vingar. Och samma
tecken och samma under, som utfördes fordom här borta i
Östern, ska utföras här borta i Västern, med ännu en utgjutelse
av Den Helige Ande i den yttersta tiden.”

Det ska bli Ljust vid aftontiden,
Vägen till Härligheten ska Du säkert finna.
På den där vatten-vägen, Det är Ljuset idag,
Begravd i Jesu dyrbara Namn.
Ung och gammal, omvänd Dig från all Din
synd,

Så ska Den Helige Ande förvisso komma in!
Aftontidsljusen har kommit,
Det är faktum, att Gud och Kristus är en.
Å, det ska bli Ljust vid aftontiden,
Vägen till Härligheten ska Du säkert finna.
På den här vatten-vägen är Ljuset idag,
Begravd i Jesu dyrbara Namn.
Ung och gammal, omvänd Dig från all Din
synd,

Så ska Den Helige Ande förvisso komma in!
De där Aftontidsljusen har kommit,

244 Samma sak som Petrus sa: ”Låt det bli känt för Er, att Gud
har gjort denne Jesus, som Ni korsfäste, till både Herre och
Kristus. Omvänd Er, varenda en av Er”, sa han, ”och bli döpta i
Jesu Kristi Namn till Era synders förlåtelse!”
245 Låt mig säga Er en sak! Liksom jag talade här om dagen
om doktorns ordination. Folk tycker inte om, att ta doktorns
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ordination. Om han har en – ett botemedel, som kommer att
kurera ens sjukdom, och man inte…Man vägrar att ta det, så är
det inte doktorns fel, att man dör. Nänämensan. Det är ens eget
fel, för att man vägrar att ta det.
246 Och om nu doktorn skriver ett recept och han… Och man
tar det där receptet till en kvacksalvare till apotekare, och han
tillsätter någonting där, som inte borde vara med där, så kommer
det att döda en också. Är det riktigt? Den där doktorn har
studerat det där, så att han vet, att det är så och så mycket av
den där medicinen, som är gift, för att döda de där bacillerna,
som är i ens kropp. Och det finns tillräckligt med motgift i den
till att motverka giftet, så att det inte dödar en. Och det måste
vara på samma nivå. Om man tar för mycket motgift, så hjälper
det inte patienten. Tar man för mycket gift, kommer det att döda
honom. Det måste vara i balans.
247 Frågan var: ”Finns det inget balsam iGilead? Finns det ingen
läkare där?”, sa profeten. ”Varför blir då inte min dotter botad?”
Vad är det för fel med församlingen? Vad är det för fel, då vi
har alltför många sjuka församlingar? För att vi har haft en del
kvacksalvare till apotekare, somhar gett utMedicinen på fel sätt.
Det är riktigt. Han sa aldrig: ”Fader, Son,Helig Ande.”Han…
248 Vad står det i Receptet? Här är Petrus. Hur många vet, att
han hade nycklarna till Riket? Jesus sa så. Vad saHan?Med andra
ord, han har bläckpennan för Receptet.
249 Då de hörde det här oväsendet där ute, (De skrek, ropade,
talade i tungor och hade det så härligt.) och de sa: ”De här
människorna är fulla av nytt vin.”
250 Petrus sa: ”Dessa är inte fulla av nytt vin, som Ni antar, det
är ju tredje timmen på dagen. Utan det här är det, som omtalades
av profeten Joel: ’Det ska ske i den yttersta tiden’, säger Gud, ’att
jag ska utgjutaminAnde över allt kött. Era söner och Era döttrar
ska profetera, och över mina tjänarinnor och tjänsteflickor ska
jag utgjuta av min Ande, och de ska profetera. Och jag ska visa
tecken uppe i himlarna och nere på jorden, eld och rök och
dimma. Och det ska ske, att vem som helst, som kommer att
åkalla Herrens Namn, ska inte…Ska bli frälst.’”
251 Och vidare sa han om David, han sa: ”Patriarken David
förutsåg det, och han sa: ’För övrigt ska mitt kött vila i hoppet,
för Han ska inte lämna min själ i dödsriket, inte heller ska Han
tillåta, att Hans Helige får se förruttnelse.’ Låt mig tala fritt med
Er, bröder, om patriarken David! Han är både död och begraven,
och hans grav finns hos oss än idag. Men, ser Ni, eftersom han
var profet, såg han Kristi uppståndelse. Låt det bli känt för Er,
att denne Jesus, som Ni har korsfäst med onda händer, har Gud
gjort till både Herre och Kristus.”
252 Då de hörde detta, blev de stuckna i sina hjärtan och sa:
”Män och bröder”, eller ”Doktor Simon Petrus, skriv ut Receptet
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åt oss! Hur kan vi få Det Här? Vi vill ha ett botemedel mot
synden.” Å!
253 Ge nu akt på honom, vad han sa! Nu finner Ni, var de här
församlingarna spårade ur. Han sa: ”Vänta en minut! Jag ska
skriva ett Recept, och det kommer att vara ett Evigt Recept. Det
kommer att vara åt Er och åt Era barn och åt dem, som är i
fjärran, såmånga somHerren, vårGud, kommer att kalla.”
254 Vad sa han? Hur lagade han till det? Liksom katolikerna
har det? Liksom baptisterna har det? Liksom metodisterna har
det? Varenda en av dem har lagt till någonting eller tagit bort
någonting ifrånDet. Liksom pingstvännerna? De la till eller drog
ifrån. Men vad sa han? ”Omvänd Er, varenda en av Er, och bli
döpta i Jesu Kristi Namn till Era synders förlåtelse, så ska Ni få
Den Helige Ande som gåva!” Ett Evigt Recept! ”Det är åt Er och
åt Era barn. Det här kommer att räcka hela vägen fram genom
varenda församlingstidsålder, geDet åt varenda en av dem!”
255 Å, Gud, rena mina händer! Rena mitt hjärta, Herre! Må…
Om det än tar ifrån mig varenda vän jag har, låt mig ge ut
Receptet på det sätt, somDoktorn sa, att Det skulle ges!
256 Det är orsaken till, att man har så många döda församlingar,
så många döda medlemmar. Man tillsätter motgift och tar bort
så mycket ifrån Det, att Receptet inte alls är sig likt, det kommer
inte att hela någonting. Att skaka hand och gå in i församlingar
och bestänkning. Å, barmhärtighet, det där är inte Receptet, det
där är döden. Om Du vill ha Livet och vill ha Den Helige Ande,
så följ vad Gud sa, att Du ska göra! Ta receptet! Det där är exakt
det sätt Han sa: ”Lägg inte till till Det eller ta bort ifrån det!”
Så här kommer Uppenbarelseboken raka vägen över och säger:
”Vem som helst, som tar bort eller lägger till, densamme kommer
att tas bort (hans del) ur Livets Bok.” Oj, oj, det där är Över-
läkaren. Å, jag älskar Honom. Gör inte Ni det?
257 Å, den där stora tidsåldern, den Efesiska Tidsåldern, då
den här villoläran började krypa in, att skapa organisationer.
Och pastorer och diakoner…eller inte diakoner utan pastor…
Inte pastorer utan kardinaler, biskopar, påvar, församlingens
tillsyningsmän, som säger till Den Helige Ande, säger till
Församlingen: ”Det där kan Ni nu inte ha här inne!” Vem är
chefen, i alla fall?
258 Petrus blev tillfrågad om det där en gång. Man sa: ”Ni får
inte predika mera i Jesu Namn. Ni får predika, om Ni vill, men
inte i Jesu Namn.” Å, djävulen hatar detta Namn!
259 Petrus sa: ”Är det rätt för mig att… ” Bibeln säger: ”Petrus,
som var full av…” (samfundet?) Å, ah, ”…Den Helige Ande.”
Han sa: ”Vänta, så ska jag gå och träffa överintendenten, så får
jag se, vad han säger till mig att göra ifråga omDetta.”
260 Låt mig berätta för Er! Visste Ni, att Assemblies of God har
en psykiater till att bedöma, och att gå och ta deras missionärer
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till en psykiater för att se efter, om den där mannen mentalt
är i stånd till att vara missionär? Pingstvännerna Assemblies
of God. Hur många har någonsin hört det? Visst, det har gått
igenom, alla vet det. Visst. Vem ska se över missionären och vara
domaren, psykiatern eller Den Helige Ande? Ser Ni, det där är
vad man får, då man har människor. Ser Ni, människogjorda
teorier, människogjorda läror. Vänta tills vi kommer fram till
den där Pingst-tidsåldern! Gud kommer att bränna upp det där
lika säkert som världen. Jajamensan. Ja minsann. Och Ni ska få
se, att det tar eld hela vägen ner. Mmm. Exakt.
261 Men en härlig dag ska Han komma. Och kom ihåg, lyssna,
det finns sju församlingstidsåldrar. Är det riktigt? Det finns sju
församlingstidsåldrar. Och Ni kommer ihåg, då de gick ut för att
möta Bruden – Brudgummen, en del somnade i den första väkten
(Är det riktigt?), andra väkten, (Visst, inte – inte dog, somnade.)
tredje väkten, fjärde väkten, femte väkten, sjätte väkten. Och i
den sjunde väkten, då kom ett rop: ”Se, Brudgummen kommer!
Gå ut och möt Honom, Ni!” Vad hände? Alla de där jungfrurna,
som sov, vaknade.

Den där ljusa och molnfria morgonen, då
de döda i Kristus ska uppstå, (Molnfri,
aftontidsljusen kommer att lysa.)

Och morgonen gryr, evig, ljus och klar.
Då de frälsta på jorden ska samlas till sina hem
bortom skyn,

Då listan ropas upp där borta, ska jag vara där.
Då listan ropas upp där borta,
Då listan ropas upp där borta,
Då listan ropas upp där borta,
Då listan ropas upp där borta, ska jag vara där.
Låt oss arbeta åt Mästaren från gryning till
solnedgång,

Låt oss tala om all Hans underbara kärlek och
omsorg!

Då sedan hela livet är över och vårt arbete på
jorden är färdigt,

Då listan ropas upp där borta,…
Vartenda Guds barn, räck upp händerna nu!

Då listan ropas upp där borta,
Då listan ropas upp där borta,
Då listan ropas upp där borta,
Då listan ropas upp där borta, ska jag vara där.
(Å!)

I det ljuvliga så småningom,
Ska vi mötas på den vackra stranden.
I det ljuvliga så småningom,
Ska vi mötas på den vackra stranden.
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262 Älskar Ni församlingens gamla sånger? Å!
Till vår nådige Fader där uppe,
Ska vi offra vårt pris hyllning.
För den härliga gåvan, Hans kärlek,
Och de välsignelser, som helgar vår dag.
I det ljuvliga så småningom,
Ska vi mötas på den vackra stranden.
I det ljuvliga så småningom,
Ska vi mötas på den vackra stranden.

Skaka nu hand med någon omkring Er, hela vägen runt, så
där! Det är bra.

Ljuvliga så småningom, (Säg: ”Jag ska möta
Dig, broder.”)

Ska vi mötas på den vackra stranden.
I det ljuvliga så småningom,
Ska vi mötas på den vackra stranden.
Vi ska sjunga på den vackra stranden,
Den melodiösa sången… (Sjung den nu,
allesammans!)

Och vår ande ska inte sörja längre,
Inte en suck efter vår vilas välsignelse.

Allesammans, med händerna uppräckta!
I det ljuvliga så småningom,
Å, vi ska mötas på den vackra stranden.
I det ljuvliga så småningom,
Ska vi mötas på den vackra stranden.

263 Med våra huvuden böjda nu låt oss säga så här: ”Herre
Jesus, [Församlingen säger: ”Herre Jesus” – Utg.], Jag älskar Dig.
[”jag älskar Dig”] Jag tror [”Jag tror”] att Jesus Kristus [”att
Jesus Kristus”] är Guds Son [”är Guds Son”] Gud uppenbarad
[”Gud uppenbarad”] i köttet [”i köttet”] för att ta bort min
synd. [”för att ta bort min synd.”] Jag förtröstar inte på mina
förtjänster, [”Jag förtröstar inte på mina förtjänster,”] jag har
inga, [”jag har inga,”] men jag förtröstar allvarligt [”men jag
förtröstar allvarligt”] på Jesu Kristi förtjänster, [”på Jesu Kristi
förtjänster,”] som är min Frälsare, [”som är min Frälsare,”] min
Gud, [”min Gud,”] min Kung. [”min Kung.”] Jag älskar Honom.
[”Jag älskar Honom.”] Amen. [”Amen.”]
264 Imorgon kväll, klockan sju, omHerren vill, ska vi ta Smyrnas
församling.

I det ljuvliga… (Med våra huvuden böjda
nu)… Å, så småningom,

Ska vi mötas på den vackra stranden, så
småningom.

I det ljuvliga så småningom,
Ska vi mötas på den vackra stranden.
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Mjukt nu, allesammans, melodiskt!
Å, till vår nådige Fader där uppe,
Ska vi offra vårt pris hyllning.
För den härliga gåvan, Hans kärlek…

[Broder Branham lämnar platsen, medan församlingen
fortsätter med kören. – Utg.] 
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