
HÅNDSKRIFTEN PÅ VEGGEN

 Det er sannelig godt å være her denne morgenen på denne
sabbaten. Det er dårlig vær i dag, men likevel er det alltid en

sabbat for våre sjeler når vi tenker påHerren og påHans godhet.
2 Og nå har jeg sagt i dag at om Herren vil, så vil jeg tale
denne morgenens Budskap som vår broder… så høflig lot meg
få møtet denne morgenen, og denne morgenen skal vi tale om:
Håndskriften på veggen.
3 Og i kveld om Herren vil, ønsker jeg å tale over emnet: “Vil
Menigheten reise før den store Trengselsperioden?” Og jeg vil
gjerne, hvis du ikke har noe sted som—som du skal på møte
i dag eller i kveld, at du kommer ut for Budskapet i kveld:
“Vil Menigheten reise før Trengselsperioden?” Og jeg…Det er
ganske stor uenighet rundt det, om Menigheten vil reise på det
tidspunktet eller ikke, så vi ønsker å drøfte det i kveld.
4 Og nå bekjentgjorde jeg på radioen i går, vår kjære broder
Neville gjorde det, at om det var noen som ville bli bedt for denne
morgenen, så måtte de være her klokken åtte. Og sønnen min var
der for å gi ut kort og det var ingen i det hele tatt. Klokken ni var
det bare én person som ønsket å bli bedt for.
5 Nå i kveld vil møt-… eller kortene, bønnekortene bli gitt
ut. Jeg er glad for å høre det. Jeg er glad for å se at de gjør klart
for en syk person som jeg vil be for. Men det var … Møtene i
kveld … Ja, kanskje det var dårlig vær på morgenen og folk
ikke kom seg ut. Så i kveld vil de gi ut bønnekortene klokken
halv syv i kveld, de. Og vi—vi kan deretter utfra det avgjøre
hva jeg skal basere budskapet mitt på, enten det skal være om
Guddommelig helbredelse eller hva, om…eller forandre emnet
mitt til å handle om Guddommelig helbredelse, eller om det bare
skal være for sjelers frelse.

La oss nå bøye våre hoder bare et øyeblikk i bønn.
6 Å Gud, høyst rettferdige Far, vi er så glade denne morgenen
idet vi kommer inn i Din helligdom, for å se opp mot himlene,
se hvor stor Du er, som broderen sang for bare et øyeblikk siden.
Og å se Deg bre Dine store vinger fra himmel til himmel slik
som ørnemoren fører sine små fra redet. Og før hun fører dem
fra redet, bare svinger hun sine store vinger ut og lar de små se
hvor mektig hun er, og hvor kraftfull. Da kan de stole på vingene
hennes, når de tar sin første flytur ut av redet.
7 Herre Gud, i dag er vi så glade for at vi kan se opp og se
stjernene på himmelen og—og månen og det mektige solsystemet
idet det roterer i en slik fullkommen harmoni, da ser vi hvor stor
Du er. Og når tiden kommer for at vi skal forlate denne verdens



2 DET TALTE ORD

rede, så har vi tillit til atHan som satte stjernene i sine baner, Han
som skapte himlene og jorden, kan så visst lede våre hjelpeløse
sjeler til et sted somHan har lovet, for vi kan se hvor storDu er.
8 Og siden vi føler at vi lever i de siste dager rett før Din
fantastiske Sønns Komme, den kjære, elskede Frelser, så ber vi
i dag om at Du må minne oss på hvor nært dette er, denne store
begivenheten. Og må enhver sjel her inne bare avvise enhver
annen tanke i denne stund. Og Far, vi ber om at Dumå tale til oss
ved Ditt Ord i dag, slik at vi kan se ved visdommen til profetene
fra gammel tid, bare hvor nært Herrens Komme er.
9 Når vi leser avisene våre og hører på radioene, vet vi at det er
noe galt. Og vår ånd forteller oss at noe er fullstendig galt.
10 Og gi oss i dag det vi har behov for. Frels de, Herre, som kan
frelses i dag. Og helbred de som er i behov av helbredelse i dag.
Og vi ber om at Du må åpne våre ører til å høre Ditt Ord. Åpne
munnen til Din tjener og tal nå de tingene som er formålstjenlig
for DinMenighet i denne stund. For vi ber om det i Navnet til Din
elskede Sønn, Herren Jesus. Amen.
11 Over i Det gamle testamentet, i Daniels Bok, det 5. kapitlet
og det 25. verset ønsker jeg å lese. Og dere som noterer ned
Skriftstedene deres. Og nå beklager vi at vi ikke har nok
sitteplasser for de som står. Jeg ønsker å lese fra det 25. verset.
Og må Herren legge til Sin velsignelse.

Og dette er betydningen som ble skrevet: MENE,
MENE, TEKEL, UFARSIN.

12 Idet Skriftstedene våre denne morgen tar oss tilbake til Det
gamle testamentet, for å basere vår tankegang på en historisk
begivenhet i løpet av de neste minuttene. Og vi vet at historien
gjentar seg selv nå og da. Og i studiene mine nå, så studerer jeg
De før-nikenske fedrene og kan se gjennom Skriftene hvordan vi
igjen gjentar den tidsalderen som har gått forut.
13 “Og hele Skriften er gitt ved inspirasjon.” Og vår velsignede
Herre sa at: “Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Hele Skriften må
bli oppfylt.” Hvilken trøst det gir oss som leser Skriftene, å vite
at det vi har lest ikke kan gjøres ugyldig. Det gir oss det mest
solide fundamentet å basere vår tro på. Og ethvert Skriftsted må
bli oppfylt.
14 Så oppdager vi at når Skriften oppfylles, er Ordet så mektig
at det mange ganger har en dobbeltsidig oppfyllelse, og omtrent
alt av Det gjentar seg minst en gang.
15 For eksempel i Bibelen, i Matteus det 2. kapitlet, lyder Det—
Det der Det står: “Ut fra Egypt har Jeg kalt min sønn.” Hvis du
vil lese det Skriftstedet og går til henvisningene, vil du finne
det igjen, at Gud kalte Sin sønn Jakob ut fra Israel … ut fra
Egypt. Og så blir det oppfylt igjen da Han kalte Sin Sønn, Jesus,
ut fra Egypt.
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OgDet bare fortsetter å gjenta seg, fordi Det er inspirert.
16 Hvis jeg skrev et brev til deg, ville du kanskje sette pris på det
brevet. Og hvis du skrev ett til meg, er jeg sikker på at jeg ville
sette pris på det. Men brevet mitt ville bare være til deg. Derfor,
etter at du har lest det en gang, så kjenner du hele innholdet og
brevet ville ikke ha noen betydning lenger for noen andre. Det
var bare beregnet for deg; eller ditt til meg.
17 Men det er ikke slik med Guds Evige Ord. Det er inspirert.
Derfor er Det til alle mennesker i alle tidsaldre, og for å møte
alle omstendigheter. Det er det som får Det til å gjenta Seg Selv.
Etter som historien skrider frem, så skrider Det frem sammen
med historien. Og Det mister aldri Sin verdi, fordi Det er det
Evige Ord fra den EvigeGud. Det kan ikkemiste Sin verdi.
18 Og scenebildet vårt denne morgenen er i Babylon. Det er
veldig bra for oss at vi finner ut litt om denne store byen. Og
jeg har nylig studert Babylon ut fra… geografisk hvor den lå.
Og jeg studerte den ut fra Hislops Two Babylons, en av de eldste
historiene om Babylon.
19 Babylon kommer først til syne i begynnelsen av Bibelen,
deretter kommer den til syne midt i Bibelen, og deretter kommer
den til syne på slutten av Bibelen. Grunnen til at den begynner
i 1. Mosebok er fordi 1. Mosebok er frøkapitlet i Bibelen. Det
var der frøet til alt som er på jorden i dag fikk sin begynnelse, i
Babylon… i 1. Mosebok. Unnskyld meg. Og Babylon begynner
i 1. Mosebok.
20 Den ble først grunnlagt av Nimrod som var en sønn av
Ham. Og den ble først kalt: “Paradisets porter.” Så ble den kalt
Babylon, og ordet Babylon betyr: “Frafallen.”
21 Og Nimrod grunnla denne i en av de mest fruktbare delene
av den kjente verden. Og den var en stor by. Og den ble grunnlagt
i Sinears daler. Og Sinear var … Sineardalen var det mest
fruktbare stedet i den kjente verden, et stort jordbrukssenter,
og den store Eufratelven vannet dens jord. Tigris lå nord, inn
i fjellene, men Eufrat vannet Sinear. Og rett i midten av denne
dalen, ble denne store byen anlagt, og den var en av de største
byene på den tiden. Det var et mektig sted og den var full av
vitenskapsmenn og den kjente verdens intelligens.
22 Byen var ett hundre og tjue miles i omkrets, for å innta byen.
Og murene var rundt to hundre fot brede og minst tre hundre fot
høye. Man kunne kjøre seks vogner ved siden av hverandre på
dennemuren, og kjøre om kapp rundt påmuren.
23 Og så hadde byen også store, gigantiske gater i seg. Og disse
gatene var nesten like gode, eller bedre enn de moderne gatene
i dag. De var rundt to hundre fot brede. Det var helt uvanlig for
en by på den tiden, fordi gatene var smale, bare så en liten vogn
kunne passere.
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24 For en stund siden var det mitt privilegium å være i Oslo,
Norge. Og nede i den gamle bydelen, som er godt over tusen år
gammel, kunne man knapt presse en bil gjennom bygatene, fordi
det eneste transportmiddelet de hadde var vogner og ryttere.
Og det var slik alle de gamle, antikke byene var bygd. Men
denne Babylon hadde to hundre fot brede gater. Hærene kunne
marsjere opp i full rustning, og side om side, og to hundre fot
brede, vogn etter vogn.
25 Og den var bygd noe i likheten med Roma i dag, der nåtidens
Babylon ligger. Hver gate førte til hovedstaden og tronen, jeg
mener tronen. Tronen var en mektig plass i sentrum av byen. Og
foran tronen rant den store Eufratelven.
26 Og de store portene i denne byen, to hundre fot brede og
rundt hundre og femti eller to hundre fot høye, lagd av ren
messing.
27 Åh, det var en gigantisk by! Og langs hele muren hadde
den flotte lysthager. Og disse hagene var et sted for mange
fornøyelser.
28 Og i byen hadde de bestemt seg for at de kunne leve omtrent
akkurat som de ønsket å leve. Så de tenkte da at hvis de kunne
gjøre det, kunne de bygge et så høyt tårn at om dommens
flomvann noen gang kom, så ville de bare løpe opp i tårnet og
ville være trygge.
29 Ser dere det? Det er et nøyaktig bilde på nåtidens Amerika
som prøver å skaffe seg en sputnik eller noe, for å komme over
til månen, og tror at vi ville være trygge der. Men Gud ser deg
uansett hvor du er.
30 Og i denne byen hadde de alle slags anordninger for synd.
Og når et hvilket som helst sted tror at det står støtt, så setter
vold og ondskap inn. De hadde de beste vitenskapsmennene
i verden. De hadde de beste hærene i verden. De hadde de
beste vognene i verden, de best trente mennene som fantes. Og
vitenskapsmennene og hele hæren, de var overlegne. De var
langt over noen av de andre nasjonene. Og faktisk så de andre
nasjonene opp til dem eller underkastet seg dem.
31 Og når en nasjon kommer i den tilstanden, så tror de at de
kan gjøre omtrent hva de vil og komme unnamed det.
32 Men husk, uansett hvor høye murene er, ser Gud ned fra
Himlene. Og Gud hater synd. Han elsker synderen, men Han
hater hans gjerninger, synden.
33 Og i denne mektige byen hadde de blitt veldig ugudelige. De
tenkte: “Vel, vi kan bare gjøre det vi vil, for det er ingenting som
kan skade oss. Om ikke det er et ganske likt bilde på vår nasjon
i dag, bare forkaster Gud!
34 Nå, de forkastet Guds nåde der tilbake også. De hadde en
profet i byen som het Daniel. Og dere kan tenke dere en Guds
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mann som så synden og tilstanden, slik det var, han ropte ut imot
det. Men de bare lo av ham, som om de tenkte: “Den gamle karen
vet ikke hva han snakker om.”
35 Og på sammemåte er det i dag, at menneskene i denne tid har
blitt så likegyldige til Gud at vi føler at vi bare kan leve akkurat
slik vi vil og komme unna med det. Men du kan ikke gjøre det.
Du vil aldri kunne gjøre det. Gud vil dømme synden.
36 Noen sa til meg for en stund siden, sa: “Predikant, Amerikas
grunnleggelse ble grunnlagt på våre forfedres ærbødighet og
respekt. De var religiøse menn, derfor vil Gud beskytte denne
nasjonen for alltid.”
37 Han vil ikke ha noe mer respekt for oss enn Han hadde for
Israel. Israel var Hans kalte og utvalgte folk. Og da de sådde, så
høstet de det de hadde sådd. Og det gjelder for hvert menneske.
Uansett hvor hellig en menighet vi hevder å tilhøre, eller hvor
godt vi prøver å leve, Gud er forpliktet til Sitt Ord, til å dømme
oss i henhold til det Han har sagt.
38 Og jeg har kommet med denne uttalelsen. Hvis denne
nasjonen unnslipper dom, vil Gud være forpliktet til å reise opp
Sodoma og Gomorra og be om unnskyldning for å ha senket dem
og brent dem opp, for vi er like så ugudelige som Sodoma og
Gomorra noen gang var. Og hvis Han senket Sodoma ogGomorra
og brente dem opp på grunn av deres synd, og Han ikke handler
på samme måte med oss, så ville Han være urettferdig og skylde
dem en unnskyldning.
39 Gud trenger ikke be noen eller noe om unnskyldning. Synden
vil bli dømt. Og den vil bli straffet like så sikkert som det er
en Gud som kan dømme. Og Guds dom er hellig. Gud er hellig.
Og derfor må Hans dommer og Hans gjerninger være rettferdige
og hellige, for det hører hjemme hos en hellig Gud, for Hans
gjerninger og Hans dom.
40 Og, åh, hvor denne byen vasser i synd! Hvor vår nasjon i dag
vasser i synd! Vi tror at bare fordi vi er presbyterianere eller
baptister eller pinsevenner eller noe, så er det alt Gud krever.
Han krever rettferdighet. Og det er det eneste som Hans lov vil
anerkj-… bli anerkjent, er rettferdighet. Han tar ikke hensyn
til denominasjoner.
41 I Apostlenes gjerninger, det 10. kapitlet og det 35. verset, sier
profeten: “Jeg skjønner at Gud ikke gjør forskjell på nasjoner
eller folk, men vil ta imot de som vil tjene Ham i rettferdighet.”
Uansett hvilken menighet du tilhører, forventer Gud at du
skal respektere Ham. Og Han ønsker at du skal tjene Ham i
rettferdighet. Hvis vi unnlater å gi dem Evangeliet, så vil Gud
dømmedemutfra kunnskapen somde hadde og hvor respektfulle
de var overfor Det.
42 Åh, velsignet være Hans Navn! Som dere ganske enkelt kan
føle i denne tiden som vi lever i, noe er i ferd med å skje. Åh, jeg
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sermed stor forventning frem til en herligmorgen da problemene
vil være forbi, og den velsignede Herren skal komme. Og vi vil bli
rykket opp for å møte Ham i luften. Åh, det skulle være motivet
til ethvert hjerte og selve målet til ethvert hjerte, og se frem
til den tiden da våre problemer og prøvelser vil være forbi. Og
når …
43 Vi vender tankene våre til Babylon igjen nå, for å fortsette
Budskapet vårt. Vi ser at da de hadde beskyttet seg på alle kanter
i denne store byen, så kunne ingen nasjon komme til dem. Ja, de
hadde to hundre fots tykke murer en måtte grave seg gjennom,
hundrevis av fot høye, og store messingporter som det ville kreve
et helt kompani av soldater for å slå opp. De var godt befestet. De
trengte ikke bekymre seg for noen annen nasjon. Nå, den delen
var helt i orden. Men da de åpnet for synd der inne, så husk at
Gud kan se hvor somhelst og se deg uansett hvor befestet du er.
44 Og jeg ønsker å si dette. Det er bare én måte for den kristne å
være befestet på, det er under Blodet til den levende Guds Sønn.
Det er det eneste Han ikke kan se igjennom og dømme. Dersom
du er dekket av Blodet, så kan ikke Gud se deg. Han sa i Skriften:
“Når Jeg ser blodet, vil Jeg gå forbi. Jeg vil gå forbi dere.”
45 Men dissemenneskene brydde seg ikke omdet. De hadde sine
egne religioner, så de levde etter dem.Dere vet: “Det er en vei som
synes rett for enmann,men enden på det er dødens veier.”
46 Nå, i denne byen hadde de en konge som var som en av disse
nåtidens humorister, åh, omtrent som noen av radiokomikerne
våre, en nåtidens Arthur Godfrey eller en Elvis Presley eller
noen lignende. Åh, han var en stor festegutt. Og han likte
underholdningene sine, derfor ville han holde en liten rock’n’roll
fest for hele folket sitt.
47 Åh, hvis ikke det har vært en forbannelse! Og tenk at menn
og kvinner som kaller seg Kristi tjenere gir etter for slike ting,
har platespillere i husene sine, med de platene. Kast de tingene
på dør!
48 Og denne karen tenkte: “Vel, nå skal vi ha oss en skikkelig
flott stund.” Og han sendte ut en flott invitasjon til hele
sosieteten. Han valgte sine utvalgte, de som var flinkest til å
danse og de vakreste kvinnene. Og han inviterte dem alle inn i
en flott, stor lysthage rett bak palasset, til en moderne dans. Og
de skulle ha en masse moro. Og alle soldatene og alle sammen
drakk seg gode og fulle. Hvis ikke det er nåtidens Amerika, så
vet ikke jeg hvor det er. Så de hadde en flott stund. Og de lyste
opp alle de glitrende dekorasjonene, akkurat som et skikkelig
tv-show.
49 Og det var uten tvil kvinner der som hadde barnevakter
hjemme, som tok hånd om babyene deres. Og Bibelen sier: “Han
kalte inn alle sine konkubiner.” Og konkubine var en lovlig
“prostituert”. Og den eneste forskjellen i dag er, de er fremdeles
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det samme, men ikke lovlige. Og de etterlot babyene sine hjemme
med barnevakter, og de tok på seg sine nye, moderne klær, sine
korte skjørt og så videre. Og de gikk til kongens dansemoro eller
rock’n’roll fest.
50 Åh, kan dere ikke se Amerika i den samme stillingen? “Åh,
kongen godkjente det, så det må være helt i orden. Hvis kongen
gjør det, vel, så avgjør det saken.” Vel, bare fordi Amerika lar
dere selge whisky, sigaretter og tobakk og øl, så gjør ikke det det
riktig i Guds øyne. Gud vil dømme synd. Du sier: “Vel, nasjonen
vår selger det.” Men du burde ha de ekte prinsippene til mann og
kvinne, og holde deg unna det. Nasjonen vår er styrt av djevelen
slik alle andre nasjoner er. Bibelen sier de er det. Så du kan ikke
rette deg etter måten nasjonen er styrt på.
51 Satan sa: “Alle disse rikene er mine. Jeg vil gjøre det jeg vil
med dem.” Og han sa til Jesus: “Jeg vil gi dem til Deg hvis Du vil
tilbe meg.”
52 Jesus visste at Han ville arve dem i Tusenårsriket, så Han sa:
“Det er skrevet: ‘Du skal tilbe Herren din Gud, og Ham alene
skal du tjene.’” Det er god forkynnelse til menigheten, for ikke å
snakke om til satan. Uansett hva du har, så har vi fått påbud om
å tilbe Herren vår Gud, og Ham alene skal vi tjene.
53 Så kongen stelte i stand til den store middagen. Og han
fikk all maten klar og det beste ølet og vinen. De hadde den
beste kunngjøringen. Og han skulle ha en storslått fest. Og han
inviterte alle Hollywood-jentene og alle sammen. Og alle kom de
opp, og de beste danserne som de hadde. De var alle i denne store
hagen der ute, og hadde en moderne rock’n’roll fest. Hvilken
stund! Danset, drakk, hadde det gøy!
54 Sier ikke Bibelen at de ville være på denmåten? Sa: “De ville
være oppfarende, oppblåste, som elsker fornøyelser mer enn de
elsker Gud; utilgivende, ustyrlige, voldsomme og forakter de som
har det rett med Gud.” Hvilken tid vi lever i! Nå vil jeg at du skal
klype din åndelige samvittighet.
55 Det var på dette tidspunktet mens de hadde alt dette, og…
Jeg kan bare se for meg de—de unge damene med ølet sitt og
drakk. Og de danset sin—sin rock’n’roll eller boogie-woogie,
hadde det gøy der ute mens de danset rundt. Og de berusede
soldatene svingte kvinnene rundt og trakk dem inntil seg og satte
dem på fanget sitt. “Og de hadde bare litt uskyldig moro.” Det
er det Amerika kaller det i dag: “Bare litt uskyldig moro.” Det
er synd!
56 Bibelen sier: “Hun som lever etter sine lyster er dødmens hun
lever.” Og slik våre amerikanske kvinner har mistet sin moral, de
vet knapt hva ordetmoral betyr.
57 Og jeg kritiserte dem for det for ikke lenge siden. Og en
kvinne sa til meg … Jeg sa til henne. Jeg sa: “Kler du deg i
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de klærne slik du gjør, vil du måtte svare for å ha begått hor på
Dommens Dag.” Hun var en gift kvinne.
58 Hun sa: “Du skal vite det, broder Branham, at jeg har aldri
gjort noe galt.”
59 Jeg sa: “Men har den andre mannen som kikket på deg gjort
noe galt? For Jesus sa: ‘Hver den som ser på en kvinne for å
begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.’
Så når den synderen må stå til ansvar for hor, vil du være den
skyldige, for du viste deg frem for ham på denmåten.”
60 Sier: “Vel, broder Branham, de selger slike klær. Det er det
eneste slaget de selger.”
61 De selger fremdeles symaskiner. De har fremdeles tøystoffer.
Det er en skam å se måten, våre kvinner i denne tid. Dere
pinsevennkvinner, hvilken skam!
62 Og du mann, du pinsevennmann som lar din kvinne oppføre
seg på den måten, det viser hvor mye mann du virkelig er. Det er
meningen at du skal være husets herre. Åh, hvilken skam!
63 Du sier, vel, din kone røyker sigaretter. Hva fikk henne til det
i første omgang? Det er galt av henne å gjøre det. Hun forgifter
seg selv. Hun forgifter barna dine. Hun bringer ulykke over hele
familien. Og en skam for den levendeGudsMenighet!
64 Og du som lar barna dine, de unge jentene dine, gå ut med
disse guttene, og vi som går ut her på disse moderne rock’n’roll
festene. Skam dere, mamma og pappa! Du sier: “Vel, de gjør bare
det de vil.” Du har fremdeles riset.
65 Jeg har to der borte. Jeg vet ikke hva de vil bli. Men hvis
denne gamle mannen, Branham, lever lenge nok og er ved sine
fulle fem, så kan det hende de går, men de vil være fulle av vabler
mens de er der.
66 Det er en skam! Det er flest barn født utenfor ekteskapet i
verden i dag, i Amerika. Hvert år frembringer det flere barn født
utenfor ekteskap enn krigene frembrakte på fire år med dreping.
Åh, det er et stort endetidstegn! Det er det så visst.
67 Nå vil jeg at dere skal merke dere denne kongen. Åh, han var
en storkar. Åh, han var en skikkelig ArthurGodfreymed alle sine
skitne spøker.
68 Og dere kvinner holder dere hjemme, i stedet for å bruke
tiden på bønnemøter på—på formiddagene, så skrur dere på en
slik kjeltring som det og hører på ham, og så kalle dere kristne.
Hva annet gjør han enn å være der nede med disse jentene og
slikt! Ja, han er den største skyldneren denne nasjonen noen gang
har hatt. Åh, ja: “Han er en ekte amerikaner.” Hvis du kaller det
amerikaner, er det … Er kanskje en god amerikaner, men det
er langt fra kristendom. Men du har ikke tid for bønnemøte eller
å lese Bibelen. Ser dere nå hvor vi er?



HÅNDSKRIFTEN PÅ VEGGEN 9

69 Disse kvinnene, disse konkubinene somvar der oppe sammen
med kongen den kvelden, hvis de hadde lyttet til Daniel, så hadde
de ikke vært der.
70 Men merk dere etter som festen skred frem, vet dere, og alle
sammen ble ganske varme i trøya med sine gode viner og whisky
og øl som de hadde. Og så sa de: “La oss ha det litt moro.” Åh, ja,
denne nåtidens Arthur Godfrey ønsket å vitse om den skallede
predikanten eller noe, vet dere. Så han sa: “Vi går og henter
karene fra huset til Guden deres, og vi vil bare lage en liten spøk.”
Hvis ikke det er en skikkelig radio og tv-vits, så vet ikke jeg.
71 Dere ser, mannen dør, men ånden lever videre. “Åh, vi vil bare
vitsemed dette, det eller hint, for å få en god spøk.” Jeg hørte dem
på radioen her om dagen da de sangNår de hellige marsjerer inn,
i ragtime; Når Jeg ser Blodet, i boogie-woogie. Hvilken skam!
Tror dere at en hellig Gud kan høre på det, og være rettferdig og
ikke dømme det?
72 “Men vi er befestet! Vi er en mektig nasjon. Vi er den
mektigste i verden!”Det samme var de.Men hva skjedde?
73 Sa: “Gå og hent de karene og la oss ha det moro.” Og de gikk
og hentet Herrens kar, de hellige tingene.
74 Men: “Dere er Herrens kar.” Dere er Guds kar, der Han øser
inn Sin Hellige Ånd.
75 Og de sa: “La oss vitse litt om dem, disse holy-roller.” Så
de går og henter det og fyller opp fatene sine, eller sine …
tingene med—med vin. Og så denne nåtidens Arthur Godfrey,
mens jentene satt på soldatenes fang og sa “whoopee”, og hadde
detmoro, og—og deres lystighet og slikt. Og kanskje en ektemann
hjemme som sitter barnevakt; og kanskje en—en kvinne hjemme
som sitter barnevakt og hennes fulle ektemann der oppe; omtrent
like mye av hver.
76 Og der var de under denne festen, godt befestet, ingenting
kan skade dem. Ja visst! Den mektigste nasjonen under
himmelen var de. Alle de store vitenskapsmennene var i deres
rike. Hele det mektige krigsapparatet var under deres kontroll.
De var bak murene, så ingenting kunne skade dem. De hadde
det moro.

De visste ikke at Gud kunne se ned på dem.
77 Og i det der, med denne moderne kongen med sine Elvis
Presley spøker og sang, så hadde de det sannsynligvis veldig
moro. Derfor sa han: “Hent ut disse holy-rollers og la oss ha det
litt gøy.” Så han heller vinen opp i karet og han drakk den og
sa: “Åh, den var god!” Alt glitteret! Og alle sammen: “Ja, den
var god!”
78 Akkurat som Amerika i dag med noen av sine skitne vitser
og så videre, som de har på tv og radio. Og i sine moderne…Og
dere som kaller dere kristne og hører på de greiene, nå kan dere
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se hvor vi står. Dere metodister, baptister og presbyterianere,
dere gode pinsevenner, noe har skjedd med dere. Deres begjær
ble fordreid, for det som er i ditt hjerte, vil du gjøre. Du kunne
ikke gjøre…
79 Det ville ikke være noen stor overraskelse for meg å se en gris
spise fra en avfallshaug. Det er hans natur. Men det ville virkelig
overraske meg … Jeg har aldri sett og vil aldri se et lam som
spiser sammenmed ham, for naturen i det er annerledes.
80 Du ser ikke kristne gjøre de tingene. Deres natur, Den
mektige, Hellige Ånds natur, lar dem ikke gjøre de tingene.
Bibelen sier: “Dersom dere elsker verden eller tingene i verden,
er Guds kjærlighet ikke engang i dere.” Nå kan dere dømme dere
selv, eller Ordet dømmer dere. Hvis du elsker de tingene, er Guds
kjærlighet forsvunnet fra deg.
81 Gud har førsteplass eller ingen plass. Velsignet være Hans
Navn! Jeg er så glad for det. Jeg er så glad for at Han er ren og
hellig. Vi kan stole på Ham. Han går ikke på kompromiss med
noe. Han er Gud og Gud alene. Det er ikke … Han kommer
ikke til å komme ned til oss; vi må komme på linje med Ham.
Han kommer ikke til å komme til våre tanker; vi må komme på
linje med Hans tanker. Han kommer ikke til å høre på våre bud;
vi må høre på Hans bud.
82 Men selvfølgelig kan vi gjøre akkurat det vi vil. Og jeg sier
dette med respekt. Nitti prosent av pastorene, de har blitt så
svake at de ikke vil tale imot det. Det er en matkupong for dem.
Jeg ville helle sulte halvt ihjel og kle meg i gress-sekker for å
dekke min nakenhet og forkynne Evangeliet, Sannheten, enn å
ha stekt kylling tre ganger om dagen og gå på kompromiss med
djevelens søppel. Begynner å bli en gammel mann; og jeg stod for
Det da jeg var en ung mann. Jeg ønsker å stå mer modig nå, for
jeg ser tiden er for hånden. Hva tror dere Det gamle testamentets
profeter ville gjøre hvis de oppstod i dag? Se på tilstandene!
83 Og denne karen som hadde åpnet vinflasken sin og drakk og
hadde det moro. Han sa: “Vent litt. Alle dere, alle må høre på
meg. Skru på radioene deres nå.”
84 De vulgære, skitne, urene tingene som er tillatt, usensurerte
programmer! Når begynte det? Se tilbake gjennom historien. Det
begynte der tilbake på Clara Bows tid. Og da denne utspekulerte,
ugudelige Texaneren gikk ut der og lagde dette undertøyet for
kvinner som fikk dem til å se sexy ut, og dette begynte. Den
første vulgære sangen de lot passere, var om damene som rullet
ned strømpene og viste sine pene knær. De kom seg unna med
det, og nå er det usensurert. De kan si og gjøre det de vil.
Djevelen har overtatt det hele uten å ha fyrt av ett skudd. Det
er riktig. Hva tror dere disse Hollywood-prostituerte i helvete i
dag ville gjøre hvis de kunne vende tilbake? De ville gjøre det
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annerledes. Men deres påvirkning på verden har satt verden i
fordervelsens brann.
85 Åh, velsignet være Herrens Navn! Hva burde påvirkningen
fra den kristne Menighet gjøre? Sette verden i brann med
kristendommen! Men i stedet for det, prøver vi å ta etter dem.
Kristus er vårt forbilde, og ikke en eller annen Hollywood-
stjerne eller en eller annen tv-stjerne.
86 Men vi er moderne. Vi røyker Pall Mall’s, og du vil gå til
helvete for å gjøre det. Bildene av jentene her ute med sigaretter,
vakre kvinner, det er djevelens bedrag. Se på henne et par år
etter at hun har begynte å røyke, ligger der ute med tuberkulose
og dør som et vrak. Men det er moderne. De kan sette det fremfor
de unge.
87 Og setter du opp et bilde av Guddommelig helbredelse eller
noe, eller av Kristus, så lar de deg ikke gjøre det.
88 Men vi er moderne. Vi må gå som resten av verden. Alle de
store plakatene av øl, Oertel’s 92 og Pabst Blue Ribbon’s og alle
de. Hva gjør de? De putter det inn i tv-programmene fordi det er
skattefritt. Djevelen har gjort det.
89 Å Gud, vær nådig. Kan dere ikke se, folkens, at vi er ved
veiens ende?
90 Hvordan djevelen har flommet inn ved de tingene. Han har
tillatt det fordi han vet at hans dager er talte.
91 Så denne unge karen med vinglasset sitt som han skålte med.
Åh, du! Jeg kan tenke meg at alle mennene ønsket å oppføre seg
som ham.
92 Se på de unge guttene ute på skolene når de drar de små
arbeidsbuksene sine ned over hoftene og lar håret vokse ut som
en gjengmed bøller, for å oppføre seg somElvis Presley.
93 Gud velsigne den lektoren på det colleget her om dagen som
sa: “Dere må skjerpe dere og kle dere som menn, eller så får dere
komme dere bort fra dette colleget.” Det er en ekte amerikaner.
Han sa: “Når de kler seg på den måten, så oppfører de seg på den
måten.” Og det er sant.
94 Og når du kler deg som en prostituert, vil du oppføre deg
som en. Åh, det har mye å si hva slags ånd som er i deg. Ja visst.
Det som er i deg, får deg til å handle. Det får deg til å kle deg og
handle og leve. Hva enn som er i deg, det styrer deg. Ja visst.
95 Men nå har han glasset sitt hevet. Åh, hvor han smilte fra
øre til øre idet han skulle til å danse shimmy fremfor hele folket.
Om ikke det er et skikkelig tv-program? Ville ikke—ville ikke
Hollywood hatt sansen for den forestillingen? “Åh, jeg skal si
dere”, sier han, “her er hva vi skal gjøre. Dere vet den flokken
med holy-rollers som vi pleide å ha rundt her?” Skjønner?



12 DET TALTE ORD

96 Og omtrent akkurat idet han skulle til å drikke, kikket han
bort mot veggen. Dere vet, i hagen var det store lysestaker som
var hengt opp. Og veggen var kalkmalt. Og lysene fra hagen
reflekterte mot kalkmalingen. Og øynene hans bulet ut. Og han
ble virkelig helt rystet. Bibelen sier at han ble det, står at: “Hans
ben gikk ut av ledd, og de slo mot hverandre.”
97 Ja, og en av disse dager, vil denne nasjonen bli helt rystet, det
er sikkert. Åh, ja. Ja visst.
98 De sa: “Disse holy-rollers, disse Guddommelige helbrederne,
det, dette, det og hint”, hva enn de er. Bare vent. Gud er
rettferdig.
99 Han vil sende Budskapet likevel. Han gjorde det i alle andre
tidsaldre. Han vil gjøre det nå. Og Han gjør det, og vekkelsen
er så og si over. Dere husker, det var SÅ SIER HERREN. Jeg
sa: “Amerika tok sin siste avgjørelse i 1946.” Se fra da av. Hun
er ferdig. Og det er ikke noe annet enn dom og kaos tilbake. Se
hva som har skjedd i løpet av den tiden. Bare legg merke til det,
hvordan det vil gå raskere og raskere. Vi er ved enden. Vi lever i
skyggene av Hans Komme.
100 “Og det vil bli tegn på himmelen over og på jorden.
Menneskers hjerter svikter; frykt, forvirring i tiden; uro mellom
nasjonene.” “Hvor menneskene vil være egenrådige, oppblåste!”
“Hvor Sions døtre, menigheten, ville være arrogante, oppblåste;
måten hun går på, og trippe og vrikkemens hun gikk.”
101 Hvor er vi hen? Vi er på Belsasars store rock’n’roll fest. Og
menigheten har blitt tatt av tidevannet gjennom tv, gjennom
radio, gjennom Hollywood. Og der er vi. Ekte kristne kvinner
klipper av seg håret, sminker ansiktene sine, kler seg i korte,
skitne klær, fordi forvillede mennesker har fortalt dem at det
ikke spiller noen rolle.
102 En kristen kvinne, predikant, sendte ei jente ned hit her
om dagen, det så ut som hun hadde blitt presset inn i klærne
sine. Hun sa: “Åh, broder Branham, du er av den gamle skolen.
Pastoren vår frigjør kvinner.”

Jeg sa: “Frigjør dem fra hva?”
103 De frigjør dem fra Kristus og alminnelig anstendighet. Åh,
veldig berømt er denne kvinnen. Ja visst. Men hva enn som gjør
det, er et helvetes barn. “Ved deres frukter skal dere kjenne dem.”
Hvilken tid vi lever i! Ja visst. Jeg tror ikke … vet det står
hvordan, hva slags klær du skal bruke og så videre. Men kvinne,
er du klar over hva du gjør? Du gjør deg selv til et sexsymbol
for enhver slamp som kommer forbi. Men du ønsker frigjøring.
Det viser hva slags ånd som er i deg. Du ønsker å bli fri fra
Menigheten, fri fra Kristus, fri fra Den Hellige Ånd, slik at
du kan leve som resten av dem. Det utelukker ikke Branham-
tabernaklet. Det inkluderer Branham-tabernaklet, alle! “Alle
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har syndet og fattes Guds ære.” Her er vi. Åh, hvilken dag!
Hvilken tid!
104 Og han var helt oppskaket. Og han kikket, og borte mot
veggen var det en del av enManns hånd. OgDen skrev på veggen:
“MENE, MENE, TEKEL, UFARSIN.”
105 Åh, alle sammen begynte å se på denne nåtidensGodfrey som
hadde så mye popularitet. Hva var i veien med ham? Han var
fullstendig oppskaket, det var sikkert. Han står…Bibelen sier:
“Hans knær slo mot hverandre.” Og noe hadde skjedd. Hva? Han
kunne ikke forstå det. Han trodde ikke at noen kunne nå ham.
106 Men Gud kan nå deg uansett hvor du er. Han kjenner deg.
Han kjenner dine gjerninger.
107 Derfor sier han: “Det er bare én ting å gjøre, det er å
tilkalle pastoren.” Så gikk han og hentet pastoren og kardinalen,
erkebiskopen og pavene i kirken sin. Og han førte dem alle inn.
Han sa: “Hva betyr dette?” Nå vil dere se et nåtidens Amerika.
De visste ingenting om det overnaturlige, derfor kunne de ikke
forstå det.

Velsignet være Herrens Navn!
108 Kunne du tvile da, hvis de kalte den levende Guds Ånd: “En
spåmann eller en djevel”? De vet ingenting om det overnaturlige.
De er helt oppslukt av denominasjonen sin. De vet ingenting
om Det. De sier: “Åh, det er bare litt tankeoverføring.” Men
håndskriften er på veggen.
109 Han gjorde det tegnet fremfor jødene ved avslutningen
av deres. Han gjorde det fremfor samaritanerne, men ikke
hedningene. Hvorfor? Han måtte vente til amorittenes syndemål
var fullt.
110 Nå er håndskriften på veggen for oss. Hva gjør de? Lytter de
til Det? Nei, sir. De går bare videre med Arthur Godfrey og Elvis
Presley og Pat Boone og resten av dem. Nåtidens ungdommer,
tenåringer, vold, det er det samme som var der, på en prikk.
111 Og han førte inn alle pastorene og de sa: “Vel, vi, vi kjenner
ikke til Det. Kanskje…Åh, det er kanskje en skygge et sted.”
112 Kongen hadde mer vett enn det. Og han sa: “Jeg vil gi en
hvilken som helst mann en del av mitt rike, og jeg vil kle ham
opp, og jeg vil legge et gullkjede om halsen hans om han kan tyde
Det.” Men de hadde ikke tydningens gave. De visste ikke noe om
det. De trodde at miraklenes dager var over.
113 Er ikke det våre nåtidens predikanter? Er ikke det
våre oppsynsmenn, våre biskoper? De vet ingenting om det
overnaturlige. Det var derfor de kunne kalle den levende Guds
Ånd: “En forestilling; en bløff.”
114 Å Gud, vær nådig mot en utro og skitten generasjon som
forgår fra jordens overflate.
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115 Der var han. Han skalv fremdeles i knærne. Det var noe galt.
Han visste at det var noe galt. Åh, det var et overnaturlig tegn.
“Hvordan kom Det dit? Hvor kom Det fra?” Det kom Ovenfra.
Det komned der det ikke var noenmurer. Det kunne komme inn.
116 Og i dag har vi danset rock’n’roll. Vi har ledet barna våre til
tv-er og usensurerte programmer. Vi har latt våre gulv og våre
bord bli fulle av skitne, sexy kjærlighetshistorier i stedet for
Guds Ord. Det er ikke ett barn i denne byen som ikke vet mer om
Arthur Godfrey, eller Elvis Presley, eller Pat Boone, eller David
Crockett enn de vet om Jesus Kristus. Det er rett på sak, men det
er, åh, så sant.
117 Ikke rart det er et frafall! Og hva vet pastorene? De vet ikke
hva som er årsaken til det. De er årsaken til det.
118 Og der stod han; på sammemåte var Belsasar årsaken til det,
ved å la riket sitt komme i en slik tilstand.
119 Og i dag, i alt dette som vi går igjennom, vi trodde at vi var
befestet. Vi tenker: “Vi er den beste og mektigste nasjonen på
jorden. Vi har all vitenskapen her.”
120 Og lite visste Belsasar at han ikke hadde alle
vitenskapsmennene. Det var en nasjon som het Media-og-
Persia. De hadde litt vitenskapelig arbeid også. Det som nå er
Medio-perserne eller inderne, hinduene i India; som vår broder
nettopp talte om. De endte til slutt opp i India som hinduene,
Medio-perserne. Og de hadde funnet en vitenskapelig måte som
de kunne gå utenom Eufratelven på. De kunne ikke komme
gjennom murene. Men de gikk utenom elven og kom under
portene. Vitenskapen arbeider et sted. En mektig, ugudelig,
hedensk nasjon på den tiden, og Gud satte et tegn på muren for
å la dem vite at deres dager var talte.
121 Og Gud har satt et tegn på vår vegg og vår store rock’n’roll
fest, og det er en sputnik som flyr gjennom himlene. Åh, vi trodde
vi hadde alt, gjorde vi ikke? Vi trodde vi visste alt. Men Russland
er fem år foran oss ifølge vår egen vitenskap. Og når vi har tatt
igjen om fem år, så vil de være ti år lenger den andre retningen.
Gud lar en ugudelig nasjon, lar en ugudelig nasjon som førte de
jødiske vitenskapsmennene opp dit, og de er langt foran oss. Vi
bruker tiden vår på vin, kvinner og festing. Og de arbeider dag og
natt på hvordan sprenge oss i lufta. Det finnes ikke én ting som
kunne hindre dem fra å gjøre det akkurat nå. Hør her, tilstanden
vi er i, hele nasjonen.
122 Husker dere den militære offiseren? Broder Roberson
og jeg snakket i går. De intervjuet ham, en av de store
vitenskapsmennene. Sa: “Jeg ønsker ikke at du skal skremme
folket,men jeg vil at du skal fortelle oss sannheten. Er det fare?”

“Det kunne skje når som helst.”
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123 Det eneste er at vi bare villeder hverandre. Vi sendte vårt lille
rakettvåpen opp, og det freste ut tre fot fra bakken. Nå sender
vi opp et annet og det er en fiasko. Hvorfor? Vi har forgiftet våre
sinn med sigaretter, med kvinner, med whisky, med festing og det
har mishaget Himmelens Gud. Og Skriften forutsier at Russland
vil gjøre det. Hvor er vi hen? Vi er ved enden. Enhver nasjon er
livredd. Jeg tror at de kunne stille inn et rakettvåpen akkurat
nå og ødelegge hele nasjonen. I løpet av fem minutter, ville han
ikke bli annet enn pulver og tilbake til gassene som dere var i
begynnelsen. De kan gjøre det.
124 Åh, vi har hatt en rock’n’roll fest. Vi har glemt Gud. Vi har
gått for mye etter tv, for mye etter verden. Og de har forberedt
seg hele tiden, akkurat som Medio-perserne. Og nå har det
overnaturlige kommet og håndskriften er på veggen; ikke på
veggen, men på himmelen. Og nå er vi alle oppskaket. Åh, ja.
Vårmoderne vitenskap er oppskaket. Nasjonen vår er oppskaket.
Det kan skje før dette møtet slutter.
125 Men jeg vil at dere skal legge merke til noe annet. Jeg vil
at dere skal huske at da de fremdeles var i den tilstanden, gikk
over styr med drukkenskap, så var det en liten dronning. Hun
hadde ikke vært på rock’n’roll festen. Hunmå ha vært ute og lest
Daniels profeti. Hun var ikke der oppe og tok del i deres synd. Og
hun kom løpende inn. Da kongen ikke visste hva han skulle gjøre,
kom hun løpende inn. Og hun sa: “Åh, kongen leve evig! Jeg vet
at du er helt oppskaket. Du vet ikke din arme råd. Og pastoren
din og ingen av rådgiverne dine, paven din og kardinalene dine
og distriktsmennene dine og tilsynsmennene dine, det er ingen
av dem som kan tyde det for deg. Men det finnes en mann, det
finnes enmann i ditt rike, han kjenner det overnaturlige.”
126 Åh, velsignet være Hans Navn! Menighet, det er en Mann
i vår midte i dag. Han kan lese det overnaturlige, og Han kan
skrive det overnaturlige. Det finnes en Mann. Åh, jeg stoler på
at dere vil møte Ham. Jeg stoler på at Han vil komme inn i ditt
hjerte akkurat nå. Han vil tale til dere kvinner. Han vil tale til
din… dere menn og vil la dere se tilstanden dere har kommet
inn i. Han er den eneste Ene som kan forstå din tilstand.
127 Jeg kunne forkynne inntil stemmen min ikke var mer. Jeg
kunne gråte inntil tårene skåldet streker nedover kinnene mine.
Det ville ikke gagne noe, for jeg er bare et menneske.
128 Men det finnes en Mann. Hans Navn er Jesus. Han kan
fortelle deg hva Dette betyr. Vil du ikke gå litt avsides og snakke
med Ham bare en liten stund?
129 Hva er betydningen av disse sputnikene på himmelen? Hva
er i veien? Hva er denne nåtidens Babylon, så vi prøver å bygge
en maskin som fører oss til månen? Dere vil aldri klare det. Hva
dreier det hele seg om? Vitenskapen vet ikke. De er i et vanvittig
hastverk etter noe, og de vet ikke hva det er.
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130 Men det finnes en Mann. Det finnes en Mann som vet hva det
hele dreier seg om. Han var den Ene som skrev det Her. Han vet
hvordan å tyde dette Ordet. Åh, Han vet hva Det betyr, for Han
har SÅ SIER HERREN. Han lovet det. “De gjerninger Jeg gjør,
skal dere gjøre også. Hvis de kallerMeg: ‘Beelsebul’, husets prins,
hvor mye mer vil de kalle Hans familie!”
131 Håndskriften er på veggen; sputnikene er på himmelen.
“Store jordskjelv overalt; vulkaner bryter ut; flodbølger slår
inn over strendene.” Hva er det? Håndskriften. Ikke bare på
himmelen, men på jorden. “Det vil bli tegn på himmelen og på
jorden. Menneskers hjerter svikter.”

“Åh, vi vet ikke hva vi skal gjøre.”
132 “Forvirring i tiden; uro.” Hva er uro? Uro mellom nasjonene,
alle sammen. Bare la ett rakettvåpen gå av, det gjør det. Hva
er det?
133 “Det finnes en mann som kan tyde det.” Hun gikk og hentet
denne mannen.
134 Gud gi meg styrke denne morgenen, Gud gi meg kraft; til å
bringe den Mannen til deres behov i dag, bringe Ham til dere.
Han er den Ene som kan tolke ditt tilfelle. Han er den Ene som
kan fortelle deg hvor du gjorde ditt feiltrinn. Han kan. En kan
fortelle deg hvor du gikk feil. Han er den Ene som kan fortelle
deg hvor du skal begynne.
135 Og hun gikk og hentet Daniel, Guds representant. Og han
gikk opp.
136 Kunne du forestille deg en hellig profet som sa: “Åh, konge,
jeg er beæret over å være her. Åh, om jeg bare kan si det rette, så
vil jeg få det gullkjedet”?
137 Åh du, kan du se hvor det er hen i dag? “Hvis jeg kunne kile
folket mitt i øret, holde disse tingene unna. Jeg bryr meg ikke om
hva de gjør; de betaler dyrt til statskassen. De gjør dette, det eller
hint. Vi vil bygge en kjempestor kirke og sette et stort spir på det.
Vi vil lage dette, det eller hint.
138 Å Gud, vær nådig mot slike mennesker. Gi meg Sannheten.
Ja. “Åh, hvis vi snakker om noe som Det, broder, ville folkene
våre—våre reise seg og gå ut.” De vil ikke det hvis de elsker Gud.
De vil elske å høre Det.
139 En sann Guds mann ser ikke denne veien og den veien. Han
kikker ikke for å se om noen sier: “Det er bra. Du gjør det bra.”
Eller for å se om noen sier: “Åh, du burde ikke ha gjort det.”
Han bryr seg ikke om hva noen andre sier. Han gleder seg over
DenHellige Ånds fellesskap, og han ser kun oppover og fremover.
Han bryr seg ikke om hva predikanten sier eller hva de andre
menneskene sier. Han gleder seg over fellesskapet med den Ene
som sendte ham. Det er riktig. Han vil bare behage Én.
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140 Se på dette. Han sa: “Åh, Belsasar, du skulle ha visst bedre
enn dette. Vet du ikke at din far, Nebukadnesar …” Som i
virkeligheten var bestefaren hans. Sa: “Vet du ikke at din far
…” Hvilket var kongenes arvefølge. “Belsasar, vet du ikke
bedre? Du hadde et eksempel der tilbake, på hva Gud gjorde med
din far da han ble egenrådig, oppblåst og lot riket sitt gå på den
måten. Du hadde et eksempel på hvaHan gjorde.”
141 Og på samme måte har dere fått et eksempel på hva Gud
gjorde med de som ikke vandret rettskaffent fremfor Ham. Disse
er ikke mystiske ting. Dette er ikke et vanskelig Budskap. Det er
Sannheten. Dere har fått et eksempel. Dere vet hva Han gjorde
der tilbakemed kvinnene som danset fremfor avgudene. Dere vet
hva Han gjorde med mennene som gikk etter fremmede kvinner.
Dere vet hvaHan gjordemed fyllikene og de homoseksuelle og de
fordervede i Sodoma. Det er ikke en ukjent ting. Dere vet disse
tingene.
142 Sa: “Du skulle ha visst det. Der er ditt eksempel, ved
bestefaren din. Men nå, dette er betydningen av skriften: ‘Gud
har talt ditt rike. Du er veid på vekten og funnet for lett.’”
143 Åh, hvis det noen gang var en tid som metodister, baptister,
presbyterianere, lutheranere, pinsevenner er veid på vekten,
Guds vekt og funnet for lette! De har kalt den levende Guds
Ånd: “En vanhellig ting.” De har spottet nådens gjerninger. De
har fulgt store menigheter og organisasjoner. Dere Assemblies
of God, dere church of God, dere alle, dere i enhetsbevegelsen
og treenighetsbevegelsen, baptister, presbyterianere, katolikker,
dere vet at dere har gått tilbake til Babylon. Dere fikk et
eksempel på det.
144 Og dette Branham-tabernaklet vet at dere har blitt advart om
disse tingene for mange år siden, men nå er dere veid på vekten
og funnet for lett: bråker, krangler, bærer på nag og sinne. Tror
dereGud kunne arbeide på et slikt sted? Aldri. Slik er det.
145 “Likegyldige, vanhellige, uten naturlig kjærlighet,
utilgivende, baktalende.” Det er tiden vi lever i.
146 Men husk, sa: “Dere vet dette.” Men akkurat på samme tid
ga Daniel sin profeti og fortalte kongen. Kunne du forestille deg
at han glattet over det for å få et gullkjede? Kunne du forestille
deg en Guds mann gå på kompromiss med djevelen for å bli
populær? Aldri.
147 Du kan ha dine tv’er, dine programmer. Du kan ha dine
store menigheter. Du kan ha hva enn du vil. La meg ikke bli
populær, Gud, men la meg være ærlig med Den Hellige Ånd for å
fortelle Sannheten. Jeg bryr meg ikke om hva som kommer eller
går. Vi har én ting å gjøre, det er å fullføre oppdraget fra vår
velsignede Herre.
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148 Men her er vi. Vi er i denne tiden, og det er over oss. Det er
ingenting som kan gjøres nå. Vi har gått over streken. Hvilken
tilstand! Nasjonen har hopet seg sammen i synd og dårskap.
Håndskriften er på veggen. Guds Ånd åpenbarer Seg Selv, og
folket kommer tilbake og sier: “Det er Beelsebul.”
149 Jesus sa: “Talte … taler dere det imot Meg, vil Jeg tilgi
dere. Men når Den Hellige Ånd har kommet, selv ikke ett ord
imot Den vil noen gang bli tilgitt i denne verden eller den
kommende verden.” Et godt eksempel på det på Pinsedagen, etter
Pinsedagen; og deretter da Titus i 96 inntok Jerusalemsmurer; da
de forkastet budskapet. Ja visst.
150 Her er vi. Og akkurat i samme øyeblikk som da profetien
ble gitt. Lytt nå i avslutningen. Mens profetien ble gitt, hva
skjedde? Hva skjedde? I samme øyeblikk som profetien ble gitt,
kom Medio-perserne under porten. Tempelvokterne hadde blitt
myrdet. Slottsvaktene var slått ned i gatene.
151 Lytt. Ti minutter senere, disse moderne, unge jentene, vakre,
de moderne kvinnene som var borte fra sine babyer og barn, hva
skjedde? Hva fant sted? De ble dratt ut i gatene. De ble voldtatt
av soldater. Magene deres ble skåret opp. Og skammen som ble
ført over dem, fordi de unnlot å høre.Men det var for sent.
152 Lytt, venn. Det finnes ikke en ting nå i denne stund, i løpet
av de neste tjuefem minuttene eller ti minuttene som kan hindre
Russland i å sende opp sin satellitt og feie over denne nasjonen
her, sikte inn sitt rakettvåpen og si: “Overgi dere, ellers vil dere
ikke være annet enn støv i løpet av to minutter.” De kan gjøre
det her og nå. Tenk på det. De kan gjøre det her og nå. Hva ville
skje? Flylast etter flylast, skipslast etter skipslast med ugudelige,
kommunistiske soldater ville strømme inn over landet vårt, ville
gripe tak i våre jenter og føre dem ut på gaten og behandle dem
som kveg, støte et sverd gjennom dem. Gå inn i hjemmene våre og
føre ut konene våre og slenge babyens hode mot veggen, voldta
kvinnene våre. Tar du til motmæle? Det tilhører dem.
153 Du sier: “Vil vår pentagon overgi seg?” Ja visst, det ville det.
Det ville være det eneste fornuftige for det å gjøre. Det ville bli
nødt til å gjøre det. Hvis ikke, ville vi ikke bli annet enn pulver i
løpet av noen få minutter. Vi ville kanskje få noen få timer til å
leve, men hvilket blodbad!
154 Hva? De laster kanskje på flyene akkurat nå. Skipene ligger
kanskje i havna. Snart kan disse tingene som vi snakker om bli
en virkelighet. Det står ikke én ting tilbake for at det kan skje,
som kan hindre det i å skje ifølge profeti. Her er vi. Og neste uke
vet du ikke hva slags tilstand du kunne være i. Håndskriften er
på veggen. Vi er veid på vekten og funnet for lett.
155 Nå, hvis disse tingene er sanne, og dere ser at de er sanne,
hvor nært er da Herrens Komme? I kveld ønsker jeg å fortsette.
Hva? Hvor vil Menigheten være når dette finner sted? Nå, du som
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alltid har trodd at Menigheten vil gå gjennom Trengselen, kom
og finn ut. Hvis dette er så nært, hvis denne ødeleggelsen er så
nær, hvor mye nærmere er Herrens Komme? For det vil finne sted
før Menigheten noen gang… Før én rakett treffer dette landet,
vil Menigheten være i Kristi armer og borte. Vi er ved enden. Det
kan skje når som helst.

La oss be.
156 Jeg vil at de dypttenkende menneskene her inne. Jeg vil at de
som er… virkelig vet at den Mannen har talt til dere i de siste
få minuttene. Og si: “Ja, jeg har tatt feil. Og jeg ønsker å få det
rett med denMannen, for Han er Den Eneste som kan tyde denne
håndskriften. Jeg ønsker å få det rett.” Vil du bare løfte din hånd?
Si: “Be for meg, broder Branham.”
157 Gud velsigne deg, sir. Gud velsigne deg, dame. Gud velsigne
deg, sir. Gud velsigne deg, unge mann. Gud velsigne deg, dame;
du, du. Det er riktig. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg, sir. Gud
velsigne deg, den unge damen. Gud velsigne deg, unge kvinne.
Gud velsigne deg, jente. Gud velsigne deg, du lille bak der, den
lille tenåringsjenta. Den lille gutten, Gud velsigne deg. Dere står
akkurat ved livets vendepunkt.
158 Åh, det kunne skje, og det kommer til å skje. Det er nødt
til å skje. Og denne vaklende grunnen som du går på, kommer
til å bryte sammen, kjære. Og du stakkars, hjelpeløse sjel, hva
kommer til å skje med deg? Tiden skal ikke være mer. Tiden vil
da gå over i Evigheten. Håndskriften på veggen; et vitenskapelig
bevis. De prøver å komme til månen slik de gjorde i Babylon. Alt
gjentar seg. Himmelens Gud kan ikke tie lenger. Tiden er inne.
Når? Jeg vet ikke; men tiden er inne.

Falske profeter lyver, Guds Sannhet de
fornekter,

At Jesus Kristus er vår Gud;
Hedningenes dager er talte, som er fulle av gru;
“Vend tilbake, dere atspredte, til deres egne.”
Gjenløsningens dag er nær,
Menneskers hjerter svikter av frykt;
Bli fylt med Ånden, deres lamper trimmet og
klare,

Se opp, din gjenløsning er nær.
159 Det er senere enn du tror. Vil du ikke akkurat nå, under
syndserkjennelse, hvis du føler at du har tatt feil; jeg bryr meg
ikke om hvor lenge du har tilhørt dette tabernaklet, jeg bryr meg
ikke om hvor lenge du har tilhørt menigheten din, hvor mange
ganger du har talt i tunger, hvor mange ganger du har danset i
Ånden; hvis du fremdeles kan se at verden henger ved deg, kom
hit bare et øyeblikk. Kom hit, fortapte får. “Vend tilbake, dere
atspredte, til deres egne.” Vil du komme hit bare et øyeblikk,
la meg få ta deg i hånden? Stå her og la oss be sammen. Jeg
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inviterer deg. Kom deg rett opp fra plassen din nå og kom hit; du
er interessert i min bønn. Jeg inviterer deg til å komme.
160 Det er riktig. Herren velsigne deg, min kjære broder. Stå rett
her ved dette alteret, bare et øyeblikk. [Broder Branham går ned
fra talerstolen og håndhilser på de som kommer frem—Red.] Gud
velsigne deg, dame. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg, broder.
Velsigne deg. Gud velsigne deg, min broder. Gud velsigne dere
begge. Gud velsigne deg, broder. Gud velsigne deg. Stå rett her
ved alteret nå. Gud velsigne deg.
161 [Tomt område på lydbåndet—Red.]… ?… det akkurat da.
Hvis vi er fremmede for hverandre, løft opp din hånd. Det er
det som feiler deg, ikke sant? Ja vel. Du har tro. Du er nede fra
Kentucky. Gud velsigne deg. Den Hellige Ånd!
162 Gud velsigne deg, dame. Gud velsigne deg, dame. Gud
velsigne deg. Gud velsigne deg, dame.

Gjenløsningens dag…
163 Gud velsigne deg, dame. Gud velsigne dere begge. Gud
velsigne deg, broder. Gud velsigne deg, søster. Gud velsigne deg.
Gud velsigne deg, søster.

[Tomt område på lydbåndet—Red.] “…tankelesing”?
164 Hvis ikke det er Kristi Ånd, så vet ikke jeg hvor Den
er. Hvorfor nøler du og venter da? Kan du ikke se at Det er
Ham? “De tingene Jeg gjør, skal dere gjøre også.” Og dette var
endetidstegnet. Lytt til Det i kveld og finn ut om ikke dette er
endetidstegnet.
165 Kom, vil du? Du som tror at Gud har talt til ditt hjerte denne
morgenen og sagt: “Du burde skamme deg over de tingene du har
gjort”, vil du gå ut?

“Vel”, sier du, “jeg haddemislikt atmin—min søster såmeg.”
166 Hvamed din Herre? Åh, du ønsker å bli frelst, du ønsker ikke
å gå til djevelens helvete, men du vil ikke ta imot Ham som din
Herre. Herre er “regent”. Herren tar over alle ting. Du ønsker
å ha ditt eget lille privatliv. Du ønsker å leve kristenlivet slik du
vil, men du vil ikke leve det slik Han vil du skal leve det. La Ham
komme inn i ditt hjerte. Og si: “Åh, jeg—jeg har sluppet Deg inn i
mitt hjerte, Jesus, som min Frelser, ja: men jeg har aldri latt Deg
få kontrollen, for jeg ønsket å oppføre meg litt som dette. Jeg
ønsker å være moderne.” Åh, Han er ikke din Herre ennå. Elvis
Presley og Godfrey ånden har deg fremdeles; djevelen. Ja visst.
Vil du ikke komme dit Kristus beveger Seg? SeHans Ånd.

Skjønne Ånd, kom over min sjel.
Over min sjel…

167 Vil du ikke be? Jeg vet dere tenker at jeg er … noe er
galt med meg. Men når jeg kan se menigheten og menighetens
likegyldighet! Hva tror du ville ha skjedd hvis—hvis George
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Washington på hans tid ville ha sett det samme finne sted som
nettopp skjedde akkurat her? Hva tror du rettferdige menn og
store menn fra en svunnen tid ville ha gjort? Da Charles G.
Finney ropte ut ett ord: “Omvend dere eller gå fortapt”, og
mennesker svimte av på gaten.
168 Og i dag kanDenHelligeÅnd putte skriften på veggen og vise
Seg Selv til stede, og menn sitter der og ser seg rundt, kvinner?
Åh, dens kjølighet. Men husk: “Som det var på Noahs tid da åtte
sjeler ble frelst, slik skal det være iMenneskesønnens komme.”
169 Invitasjonen din er: “Kom.” Jeg inviterer deg til alteret med
resten av disse. Hvis du vet at du har gjort galt, hvorfor kommer
du ikke? Stå her, vis Gud at du er villig til å gjøre en innsats. Men
hvis DenHellige Ånd ikke kan, så vet jeg at jeg ikke kan.

Så la oss bøye våre hoder nå.
170 Ønsker å be for denne kvinnen. Hun har hånden sin løftet,
her på båren.
171 Min søster, Jesus Kristus kan redde livet ditt i din høye alder,
ser du. Tror du atHan vil? Og du er klar over det? Hvis jeg erHans
tjener… Han sa i Sitt Ord: “Si til dette fjell: ‘Flytt deg’, og tvil
ikke, men tro at det du har sagt vil skje, så kan du få det du sier.”
Vil du tjene Ham hele ditt liv? [Søsteren sier: “Jeg vil.”—Red.] Gi
resten av dine dager til Ham alene.
172 Herre Gud, mens jeg holder hånden til denne kvinnen som
ligger her for døden, hun vil kanskje ikke engang klare det til
kveldens helbredelsesmøte hvis Du ikke hjelper henne. Jeg ser
at hun til og med er for svak til å sitte oppe; hun må ligge. Og
så sa Du: “Troens bønn skal redde den syke. Gud skal reise dem
opp.” Jeg ber om at Du må helbrede kvinnen her og nå. Og i mitt
fattige hjerte, siden jeg har kjent at Din Ånd er her, så sier jeg til
sykdommen i hennes kropp: “Forsvinn, i Jesu Kristi Navn, slik at
vår søster kan leve.” Fra denne stund, må lidelsen og svakheten
gå. Må hun bli frisk til Guds ære. I JesuKristi Navn.
173 Ordet har blitt talt. Mitt formål og motiv er rett så langt jeg
vet. Så, det var ikke meg; det var Ham. Derfor ville jeg gått til
mine gjøremål og frydet meg. Glem alt om å være syk. Reis deg
opp og ta båren din, gå hjem og fryd deg. Bli til møtet i kveld,
følg med på Herren Gud.
174 Åh Gud, vi står midt i dødens stund, død til synd, død
til likegyldighet, død til sykdom, sykdommer som må gå; Din
mektige Ånd er her og tyder deres tilstander! Jeg ber for disse
som står ved alteret, som vet at håndskriften på veggen er
virkelig. De trenger ikke å ta mitt ord for det. De har Ditt Ord
nå. De har avisenes ord. De har vitenskapsmennenes ord. Og vi
vet at Du er en rettferdig Gud, Du kan ikke la Babylon gå i deres
tilstand uten å gi dem deres dom, og heller ikke ville Du la oss
gå uten at vi får vår dom.
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175 Og vi ber denne morgenen, Far, om at disse som står her vil
unnfly den dommen idet de kommer trygt under Jesu armer. Idet
de kommer for å lytte til Mannen som kan tyde det åndelige,
det overnaturlige. De har hørt Din Røst tale, og de har kommet
for å høre på Deg. Da Du talte, reiste de seg fra plassen sin.
De kom. De skammer seg ikke. Noen av dem, Herre, har vært
kristne i lang tid, men de—de skammer seg ikke over å bekjenne
at de har tatt feil. Og Du har sagt: “Hver den som bekjenner Meg
for menneskene, ham vil Jeg bekjenne for Faderen og de hellige
Englene.” Vær Du nådig, Å Evige Gud, og gi Evig Liv til de som
nå søker etter Det. Må deres dyrebare hjerter bli tilfredsstilt med
Guds godhet. Jeg legger dem fremfor Deg, Herre.
176 De har gjort noe akkurat nå somhar trosset alle vitenskapens
lover. De reiste seg fra plassen sin og gikk hit. Hendene deres gikk
opp; viser at det er en ånd i dem som beveger seg. Og den ånden
som beveger dem, har blitt overbevist ved Guds Ord at de tar feil.
Deres handlinger har vist at de erkjenner at de har tatt feil. Og
de var ærbødige og respektfulle nok, respektable, til å komme
opp til alteret for å bekjenne sine feiltrinn og be om nåde. Du vil
på ingenmåte avvise dem. Gi, Herre, at hver enkelt nå må bli fylt
med Din Ånd. I Din Sønns Navn, Herren Jesus.

Nå mens vi har våre hoder bøyd.
177 Jeg undrer, dere som står her denne morgenen, om
dere kjenner at dere har gjort det rette. Dere har kommet
på invitasjonen, ikke fra deres broder, men dere kom på
invitasjonen fra denmektige, hellige Gud. Og fordi dere har gjort
dette, og Hans Ånd har kalt dere til å erkjenne at dere har tatt
feil, og dere ønsker å gjøre det rett. Og dere har bedt til Ham som
sa: “Hvis en mann mangler visdom, la ham be Gud. Be Faderen
om hva som helst i Mitt Navn, så vil Jeg gjøre det.” Kommer med
det oppriktige hjertet, at din tro er grunnlagt ene og alene på
Guds Ord, tror du at du nå mottar det du har bedt om? Hvis dere
vil, med deres hoder bøyd, vil dere bare løfte deres hender til Gud
og si: “Jeg tror nå.” Gud velsigne deg. Det er fint. “Nå tror jeg at
jeg har oppnådd det jeg har bedt om.”
178 Må Guds nåde alltid berike deres sjeler, velsigne deres ånd
og gjøre dere Hans for Evig i Riket i den kommende verden. Må
deres…Hans Evige nåde aldri forlate dere. Må Han holde dere
oppe i fristelsens stund. Og hvis den store bomben skulle treffe
og den store stunden skulle komme, må dere bli rykket bort i
bortrykkelsen av Hans velsignede Menighet for å være sammen
med Ham for evig.
179 Dere i forsamlingen, med deres hoder bøyd, og dere ønsker å
bli husket i bønn selv om dere ikke kom opp, men dere vil gjerne
bli husket på, vil dere løfte opp deres hender. Gjorde … Gud
velsigne dere. Vet dere … Bare se på hendene, nitti prosent av
forsamlingen.
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180 Er dere klar over at dette er en ransakelsens tid? Dette er en
tid da vi må bli ransaket. Dette kan være det siste Evangeliske
budskapet som blir forkynt. Før budskapet begynner i kveld, vet
dere, kan den bomben treffe jorden. Det finnes ikke én ting som
kan hindre det i å skje. De er forberedte. De er klare. Alt som
trengs er noen få drinker med Vodka og her kommer den. Og
det eneste som holder den tilbake akkurat nå, er Guds nåde som
prøver å få Sin Menighet sammen. Vil dere ikke høre på meg som
deres broder? Hør på Skriftene som din Frelser, og la Kristus
være overordnet Herre i ditt liv. Gi det mens vi ber.
181 Be nå, hver enkelt på din egen måte. Hvis du er en baptist,
be på den måten baptistene ber. Det spiller ingen rolle. Bare
be. Du sier: “Gud vær …” Det er ingen tid til å diskutere
denominasjoner nå; vi har gått forbi den tidsalderen. Vi er…

Kom, broder.
182 Mens vi står her. Det er ikke rett for evangelist…Men uten
tvil vil det bli dåp om en stund. Påskesøndag tar jeg sikte på å
være her for å ha et stort dåpsmøte. Og hvis du aldri har tatt
imot Kristus og blitt neddykket i Herren Jesu Kristi Navn, og du
lengter etter å bli døpt ved neddykking, så inviterer vi deg til å
komme. Til ogmed akkurat nå hvis du vil, vi er klare.
183 Pastorenmå ha noe å si. Jeg vil be ham om å be denne bønnen
mens vi venter. Ja vel, broder Neville. 
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