”Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige.”
TROENDES FORSAMLING VERDAL.

Judas 3.
Striden nr. 35.

Luk 12:42-44
Og Herren sa: Hvem
er da den tro og kloke
forvalter, som herren
skal sette over
husfolket sitt for å gi
dem deres mat i rette
tid? Salig er den
tjener som herren
finner i ferd med å
gjøre dette når han
kommer. Sannelig
sier jeg dere: Han
skal sette ham over
alt han eier!
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MAT I RETTE TID
DEL 1
Vi skal nå ta for oss et emne i lyset av dagens hendelser. Dette emnet
har jeg aldri blitt ledet til å behandle på en slik måte før. De ting som
har skjedd bak scenen i de siste måneder har nå begynte å komme i
forgrunnen, og derfor er det nødvendig at jeg tar for meg emnet om
de kloke og de trofaste tjenerne Jesus snakket om i Matt. 24.
Naturligvis er de fleste av oss oppmerksomme på hvordan dagens
store evangelister har blitt saumfart og rystet i løpet av de siste 2 ½
årene. Jeg lurer imidlertid på hvor mange som vet hva som egentlig
skjer. Og hvorfor det er rystelsen av alle ting som det snakkes om i
Hebreerbrevet kapittel 12. Alt skal med andre ord rystes, og bare det
som ikke kan rokkes blir tilbake. Derfor føler jeg at vi bør avbryte
møteserien vi har holdt på med. Og sette inn dette aktuelle emnet her.
Så hvis tiden strekker til, skal vi avslutte møteserien vår med de to
emner som før er nevnt. Dyret og den falske profet og Det Himmelske
Jerusalem. Det er av stor betydning at vi tar for oss dette budskapet
nå, fordi mange mennesker har problem med å forstå det som skjer.
Bibelen sier oss at det vil bli slik, men altfor mange mennesker leser
bare gjennom det og føler at ting bør fortsette som de har gjort før.
Vel, hellige, det kan aldri bli slik lenger, for vi er for nære enden til
det. La oss da se på ting i lyset av hvor vi er i tiden, og jeg tror det vil
bli klart for oss hva som skjer innen religion og politikk rundt om i
verden.
GUDS UFEILBARLIGE ORD TIL VÅR DAG
Bibelen er den sanne troendes veikart for denne livsvandring. Den ble
ikke bare skrevet for at mennesker skulle lese noen ord, så hoppe over
dem og plukke ut ord som er av deres egen interesse og som
tilfredsstiller deres ego, og så behandle resten som det er ingenting.
Nei, den er ikke satt sammen slik. Hver bok er skrevet som en
formaning til oss, som en rettledning, og for vår irettesetting, hvor vi
bare vet hvordan vi skal lese den og la Guds Ånd arbeide det inn i
våre liv for den hensikt. De siste ukene har nyhetsmediene oppdaget
enda et emne om stor fjernsynsevangelisme, og av den grunn tror
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mange mennesker at Djevelen prøver å ødelegge kristendommen.
Djevelen er ikke ute etter kristendommen, det er Guds ord som
oppfylles. Bibelen sier i Peters brev at tiden er kommet da dommen
skal begynne med Guds hus. Du og jeg vet at hele den religiøse
verden hevder å være den sanne Guds menighet, som hadde sin
begynnelse i Apostlenes Gjerninger. Ved de ting som har skjedd og
måten disse menn har blitt behandlet på, beviser Gud for de som vil
vite sannheten at ikke alle som sier seg å være forkynnere for Jesu
Kristi brud forteller sannheten. Og hver institusjon som hevder å være
Guds levende menighet, trenger ikke å være det. De fleste av dem er
en forfalskning, noen er bare forført. En stor skare som imidlertid sier
seg å elske Herren svært høyt, hevder å ha slik en omsorg for de
fortapte og lidende sjelene de later som de tjener.
Vi har et lettroende samfunn i verden i dag, særlig i Amerika. Folk vil
bare ha nok religion til å tilfredsstille seg selv og til å kunne føle seg
sikre. La oss ta et eksempel. Mange mennesker ser predikanter på TV
hver uke, og de sier at de ikke tror de havner i helvete fordi de tror på
vedkommendes forkynnelse. Nei, de mener at han er en velsignelse
for dem. Så fortsetter de videre nedover livets vei og lever akkurat like
likegyldig og uforsiktig som overhodet mulig, uten åpenbaring og
forståelse for hvordan man vandrer med Gud. De har et eller annet i
sitt hode, men de har ikke noe som motiverer hjertet. De vil sende
penger til alle som kan gi dem denne behagelige følelsen uten i det
hele tatt å gi akt på hvordan Bibelen sier vi skal leve. Gud har tolerert
det hele inntil en viss gruppes beger av synder ble fullt, og nå er det
tid for å rystes. Han skal ryste alt, og bare det som ikke kan rokkes vil
være tilbake når Han er ferdig.
La oss lese omtrent tre vers i Hebreerbrevet kap. 12. ( 12: 25-27) ” Se
til at dere ikke avviser Ham som taler! For unnslapp ikke de som
viste Ham som taler på jorden, hvor meget mindre skal da vi
unnslippe om vi vender oss fra Ham som taler fra Himmelen.
Hans røst rystet den gang jorden. Men nå har Han lovet, og sagt:
Enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmelen.
Men dette ordet: enda en gang, gir til kjenne at de ting oms rystes
skal bli tatt bort. For de er jo skapte ting. Og så skal det som ikke
kan rokkes, bli stående.” Nei, hellige, det er ikke Djevelen som
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ødelegger disse menneske lagde religionssystemer. Det er rett og slett
tid for at Gud skal ryste dem. Derfor tar vi for oss dette emnet i lyset
av det som har skjedd i de ca. tyve år siden Bro. Branham og hans
enestående tjeneste var på jord. Jeg skal ikke stå her og forkynne om
en mann uten å prøve å vise dere i skriften en slik persons betydning.
Jeg vil også vise dere hvordan mennesker mange ganger er tilbøyelig
til å slippe Djevelen inn på seg og la ham drive seg fremover på livets
vei, veldig uforsiktig og likegyldig. Mennesker er barn mange ganger,
og det er en god ting. De liker å leke med det som ser bra ut, men
Guds plan kan man imidlertid ikke leke med og slippe unna for alltid.
Det er noe vi må tillate Guds Ånd å sette i gang i våre liv. Da vil det
bli en motiverende faktor for din sjel. På den andre side, det du har
vært privilegert å se og høre, kan i det lange løp få en motsatt
virkning. Det er akkurat ifølge Bibelen.
Jeg skal bruke Johannes evangelium kapittel 6. hvor Jesus tok en flokk
disipler ut til et øde sted og gav dem mat. Dette er det som skjedde
forut for den andre hendelsen jeg vil ta for meg. Han tok dem med seg
så langt unna Hardees, Wendy`s burger Chef og alle de andre
spisestedene, at han kunne få en mulighet til å åpenbare noe for noen
av dem. Ved å bruke disse navnene gir jeg denne situasjonen et
nåtidsperspektiv. Hvis Jesus var her i vår tid og skulle gjøre det
samme, ville det blitt nedskrevet slik. Han tok dem med andre ord så
langt bort fra deres vanlige omgivelser at de ikke hadde tilgang til
mat. Så tok han lunsjen til en liten gutt, mangfoldiggjorte den og
mettet fem tusen mann, foruten kvinner og barn. Da han var ferdig
samlet hans tolv nærmeste disipler opp hver sin kurv av rester. Det var
mer enn det de hadde til å begynne med.
Vet du hva som skjedde den dagen? En gjeng av de geistlige fariseiske
jødene som satt der på bakken med en full mage fikk en åpenbaring.
De fikk en åpenbaring som likner på den mange hedningekristne får i
dag. Å få en åpenbaring er en ting, men å vite hva vi skal gjøre med
den etter at vi har fått den det er en annen. Gud vil dømme oss etter
hvordan vi så det og hva vi har tillatt skje på grunn av det. Dere vet
selv hvordan de begynte å mumle seg imellom og si at dette måtte i
sannhet være profeten som skulle komme til verden. De så tilbake på
femte Mosebok og oppdaget at denne mannen kunne meget vel være
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akkurat det de hadde lett etter. Jesus måtte forlate dem med en gang
for å hindre dem i å ta ham med makt og gjøre ham til deres konge.
Brydde de seg om hva han lærte? Nei. De så bare på det en slik konge
kunne gjøre for dem. De kunne spise til de ble mette og aldri selv
måtte tjene til livets opphold igjen. De var i ferd med å ta den
åpenbaring de hadde fått, ( Han var sannelig profeten, men lite forsto
de at å gjøre ham til konge slik som de hadde i sinne, ville alt i alt
komme til å mishage Gud.) og hoppe forut for Gud ved å gjøre ham til
konge med en gang. De tenkte bare på brødet og fiskene de hadde
gledet seg over. Jesus selv sa til dem at de søkte Ham ikke på grunn av
miraklene, men fordi de hadde spist av brødet og blitt mette. Før
episoden var over, var de klare til å sende ham i døden. Hvorfor?
Fordi de ble fornærmet av læren hans. Folk er svært lunefulle når det
gjelder slike ting. De elsker deg så lenge det du gjør behager deres
kjød, men med det samme du sier noe som motsier deres tradisjonelle
ideer, er de helt sikkert klare til å henge deg.
HVA BIBELEN SIER OM TROFASTHET
Jeg vil vi skal lese noen få vers fra Matteus 24, og vi skal starte med
vers 32, for lignelsen om fikentreet leder oss rett inn i det jeg ønsker å
ta for meg spesielt. Jesus snakker med disiplene sine, og gav dem
lignelsen om fikentreet. Denne lignelsen angår gjenopprettelsen av
nasjonen Israel, som selvfølgelig skjedde i Mai 1948. ” Lær en
lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og bladene
springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også,
når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren.” Etter
det berørte han et annet poeng, og bringer inn en todelt tanke. ( Matt,
24:37 ) ” Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens
komme være.” Du må være blind for ikke å forstå at det er
hovedbildet i vårt moderne, forfallene samfunn. Det som skjer der ute
i dag, og som gjør den lignelsen til en lignelse for vår tid, er
perversjonen og det generelle moralske forfallet. Bare tenk deg: Vi har
et legalistisk, liberalistisk samfunn i dag, som sier at vi har ingen rett
til å dømme deres livsstil. Gud har allerede dømt den, og de skyldige
er bestem til død, helvete og ødeleggelse. De av den sorten som enda
til leser Bibelen, hopper bare over det Guds ord sier er straffen for den
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type livsstil. De ignorerer det, og går rett i kirka. Og våger noen å si
et ord mot måten de lever på, så stakkars ham!
Det er et tegn, og vi vil gå glipp av Gud hvis vi ikke klarer å lese det
og gjøre oss selv rede. Når tegnet er tilstede, og henger over et
samfunn, sier han: ” For likesom de i dagene før vannflommen åt
og drakk, tok til ekte og ble gikk ekte, helt til den dag da Noah
gikk inn i arken, og de visste ikke av det før vannflommen kom og
tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen
kommer.” Det er enkelt nok, og enhver burde være i stand til å
gjenkjenne tiden vi lever i. Det er imidlertid skarer i verden i dag som
ikke gjenkjenner et slikt tegn, og derfor er de fullstendig
uoppmerksom på tiden vi lever i. De fleste av dem tror ikke at denne
boken inneholder en allvitende Guds ufeilbarlige ord. De tror det er
bare en bok full av myter for enfoldige mennesker som er sikker på
hva som står i den, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Jesus sa at de ikke
visste av det før vannflommen kom og tok dem alle. Slik skal også
Menneskesønnens komme være. Da Jesus nevnte Menneskesønnens
komme, snakket han faktisk om det tidspunkt han skal komme og
hente sin brud. Jesu Kristi komme må nemlig forstås på en todelt
måte.
Først har du det hemmelige komme, når han kommer for å hente dem
som har en åpenbaring om Ham fra Hans ord. Denne åpenbaringen er
det som samler sammen et folk ut fra de religiøse systemer for å ha
fellesskap om en sannhets åpenbaring. Så, etter hvert som Kristi
åpenbaring vokser til et bilde av Ham, fører det automatisk til at Han
kaller menigheten til seg opp i skyen. Dette er det han snakker om her.
Han forklarer her at når tiden for opprykkelsen kommer, vil det ta
verden generelt på sengen. ” Da skal to menn være ute på marken,
den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.” Verdenshandelen
og industrien vil med andre ord ikke komme til å stoppe på grunn av
denne hendelsen, for verden vil ikke vite hva som skjer.
Når han derimot kommer åpenbart fra himmelen med flammende ild
og med alle sine hellige engler og alle sine hellige, kan du være sikker
på at industrien kommer til å stanse opp og at handelen vil stanse
ganske fort. Alt vil stoppe opp. Hvorfor? Fordi Bibelen sier i brevet til
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filipperne 2: 9 – 11 : ” Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og
gitt ham et navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal
hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og
under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er
Herre, til Gud Faders ære.” Det er derfor Bibelen
i
Åpenbaringsboken skildrer hvordan de kommer til å flykte for å finne
et gjemmested, og bønnfalle fjell og klipper om å falle over dem og
skjule dem fra Hans åsyn.
La oss se på hvordan Han setter dette i sammenheng med disiplene
sine. Han fortalte dem at opprykkelsen ville skje uannonsert og så
hemmelig at verdens befolkning generelt ikke ville ha noen anelse om
hva som skjer. De kommer bare til å fortsette i sitt gamle livsmønster
med å ete, drikke, gifte bort og ha det godt, uten å tenke på at de en
dag vil være nødt til å gjøre regnskap for det de så skjødesløst har gitt
seg over til i dette liv. Ikke desto mindre kommer Han for å hente sine
snart en dag, og ikke noe av det den verdslige sammenklumpingen av
mennesker gjør, kommer til å hindre det.
Det fins perverse mennesker av alle sorter der ute som forlanger å få
sine rettigheter, og som føler at de er like gode som alle andre. Vel,
når jeg leser min Bibel, finner jeg ut at Gud ikke føler det slik. Han
fullstendig ødela Sodoma og Gomorra på grunn av akkurat det, og han
har enda ikke unnskyldt seg for det. Dessuten, uansett hva denne
svake gjengen med politikere i Washington D. C. Prøver, ved å gi
dette perverse samfunnet alle mulige fordeler i livet, så kommer dagen
da Gud skal brenne hver eneste en av dem uten nåde. Jeg er ikke glad
for det. Jeg er allikevel glad for å være et Guds barn, og alt Han anser
som nødvendig å gjøre, er rett etter min mening. Disse perverse
menneskes skjødesløse liv og dette fornøyelsessøkende samfunnet, har
ført til et alarmerende antall mennesker har blitt smittet av Aids. Og
nå vil de at resten av oss skal vise medfølelse ovenfor dem. Jeg har
vondt av de små barna som fødes av individer som er fanget i
synsvidden av disse ting, men du kan være sikker på at de ikke kan
skylde på de kristne for å ha brakt denne saken inn i denne nasjon,
eller hvilken som helst annen nasjon. De som lever slike skjødesløse
liv, er de samme som introduserte det for samfunnet. Og så vil de at
alle andre skal føle litt skyld for det disse har gjort, og vente at
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skattebetalerne og arbeiderne skal betale sykehusregningene. For et
ondt bilde dette er, å tenke at Gud skulle la dette holde på for evig, for
disse tilstandene er rådende og presser svært hardt på samfunnet i dag.
Jesus sa til de troende, ” Våk derfor! For dere vet ikke hva dag
deres Herre kommer.” Dette er ikke for denne verden, det er for den
sanne troende. Vi har før sagt at det er sant at bruden aldri vil kjenne
dagen og timen for Jesu komme. Det er ikke nødvendig at hun vet den
bestemte dagen og timen. Hvorfor tror du Han plasserte lignelsen om
fikentreet i Bibelen, hvis det ikke var for å la den sanne troende få vite
tiden for Hans komme? Det er et tegn som lar deg og meg vite at tiden
er nær, når vi ser fikentreet blomstre og gjøre seg rede til å bære
frukt. Alt dette legger opp til det faktum at Jesu komme er nært
forestående.
Matteus 24: 43 – 44: ” Men det skjønner dere, at dersom
husbonden visste hva for en nattvakt tyven kom i, så ville han
våke og ikke la ham bryte inn i sitt hus. Vær derfor beredt, dere
også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.”
Han brukte med andre ord et naturlig poeng for å fastsette
virkeligheten av det Han åpenbarte. La meg forklare det slik.
La oss si at du levde i et samfunn og du visste at det var en tendens til
at visse personer i samfunnet hele tiden brøt seg inn i andre personers
hjem. Ville du bare sitte nonchalant og tro at det ikke kom til å skje
deg? Ville du forlate huset ditt med verdifulle eiendeler som du har
investert masse penger i, bare fordi du har en holdning som sier at det
aldri vil skje deg? Ville du forlate huset ulåst? Ville du holde alle ting
som kunne hindre noe slikt, ute av bildet? Derfor brukte Han denne
illustrasjonen.
Vi skal ikke bli skjødesløse og likegyldige henimot Herrens komme.
Hvis vi tror at vi bare kan marsjere rett inn, trenger vi å se enda en
gang på Guds ord. Guds ord lærer oss å være arbeidsomme i
speidingen etter den dagen. Å være arbeidssom betyr å utøve stor
innsats og omsorg. Legg merke til hvordan apostelen Peter bruker
denne terminologien i 2. Peters brev. 3:13 – 14 : ” Men vi venter
etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor.
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Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å
bli funnet uten flekk og lyte for ham, i fred.” Det forteller meg at vi
hver dag, ja hver time, må være rede for at Han skal kalle oss hjem.
Det lar det ikke være igjen noen rom for skjødesløs livsførsel.
Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.
En ting er å vite i ditt hjerte hvor du står, og være sikker på at Jesus
ikke kommer til å glemme deg. En annen ting er å bli revet med av en
slik indre følelse av sikkerhet, slik at vi taper virkeligheten og det som
skjer i verden rundt oss av syne. Han sier oss som en advarsel, at hvis
husbonden ( en fornuftig mann, en vis mann som er innehaver av
verdifull eiendom og som aldri vil dra fra den ubevoktet, og gjøre den
til en åpen fristelse for en tyv som kommer forbi, til å ta det han vil
ha) visste hva for en nattvakt tyven kom i, så ville han våke og
ikke la ham bryte inn i sitt hus. Det betyr at du skal passe på din
sjel, for ingen annen kommer til å holdes ansvarlig for den.
” Vær derfor beredt, dere også! ( Det er ikke verden som er beredt,
det er du og jeg.) For Menneskesønnen kommer i den time dere
ikke tenker.” Hva kommer Han for å gjøre? Å hente en som er i
sengen og la den andre bli igjen. Å finne to ute på marken, ta den ene
og la den andre bli igjen. I Lukas sies det at to skal male korn ved
møllen ( det peker på industrien), en skal bli tatt med, den andre latt
tilbake. Dette er illustrasjoner av hvilken innstilling vi bør ha og
hvordan vi bør se på tiden vi lever i. Når tiden kommer da denne store
hendelsen er veldig nære, så gir vers 45, som er hovedskriftstedet, oss
en annen tanke vi må være oppmerksomme på; Hvem er de vise
tjenerne Gud har utvalgt til å gi oss mat i rett tid, for å hjelpe oss med
å gjøre oss rede til å møte vår Herre og Frelser når Han kommer for å
hente sin brud?
HVEM ER DE TRO OG KLOKE TJENERE I VÅR TID
Vi har kalt dette budskapet Mat i rette tid. La oss lese skriftstedet vi
får den tittelen fra. ( Matteus 24: 45 – 47) ” Hvem er da den tro og
kloke tjener som hans herre har satt over sine tjenestefolk for at
han skal gi dem mat i rett tid? Salig er den tjener som hans herre
finner i ferd med å gjøre dette, når han kommer. Sannelig sier jeg
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dere: Han skal sette ham over alt han eier!” Ordene hvem og da
frembringer egentlig to spørsmål. For det første, hvem er den tro og
kloke tjener? For det andre, når vil dette skje? Dette
tidspunktet er ikke anvendelig 50 – 100 år før tiden Jesus tenkte på.
Hva var det da Jesus mente? Tiden like før Han kommer for å hente
sin brud. I versene like før dette snakket Han om en tid da samfunnet
er slik, så vit at Herren kommer for å hente sin brud innenfor de
samme tidsmessige forhold. Når vi begynner å forstå at vi nærmer oss
denne tiden, så si ikke at dette skriftstedet gjelder en annen tid. Det
gjør det nemlig ikke.
” Hvem er da ( Det er spørsmålet som skal besvares) den tro og
kloke tjener?” Det er sant at Han sa det i entallsform, men vi burde
alltid huske at når Gud skal gjøre noe, så vil han til slutt holde hver
mann ansvarlig for hvordan han har behandlet det som ble gitt ham,
eller hvordan han har brukt det. Hver mann blir dømt individuelt. Det
er ikke skrevet i flertallsform, det er skrevet i entallsform. Det viser
hvordan Han kommer til å se på hvordan den enkelte personen har
oppført seg.
” Hvem er da den tro og kloke tjener som hans herre har satt
over sine tjenestefolk?” Dette betyr ikke at en predikant er herre over
hele Guds rike. Nei, for det er det som foregår i verden i dag. Disse
menneskene havner på TV og satser på en strategi basert på
psykologisk manipulasjon, og de begynner å forstå hvordan det virker.
Så varer det ikke lenge før de prøver å skjule sin motivasjon. De vil ha
folk til å hjelpe dem med å bygge Guds rike, noe de slettes ikke holder
på med. De bygger et pengebasert, materialistisk rike for seg selv, som
de kan være herre over. De kommer ikke til å dele verken seg selv
eller midlene sine med noen annen, hvis de da ikke ser noen
økonomisk fordel i det. De hevder at Gud har gitt dem det de har, og
derfor tilhører det dem. Med andre ord, det som er mitt, er mitt!
Brødre og søstre, Jesus snakket ikke om den typen personer. Han
snakket om en helt annen kategori av menn. Han snakket om menn
som Gud har tatt seg av, og som Han fremdeles tar seg av. Menn som
Gud selv søker å utruste, trene og forme til et bilde av noe som vil
fortsette og gjøre Hans vilje i disse siste dager. Tids intervallet Jesus
snakket om er vi midt oppe i nå, men det er ikke evig varende.
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La meg fortsette å lese. ” Hvem er da den tro og kloke tjener som hans
herre har satt over sine tjenestefolk ( Det betyr at Han satte ham inn i
sin tjeneste for å arbeide i den delen av Hans rike. Hans åndelige hus)
for å gi ( hvem?) dem ( et flertallsord. Dette snakker om Guds sanne
folk.) mat ( Med ordet mat menes her å servere et måltid. Vi kan si at
et måltid, er som når du setter deg ned ved bordet for å spise frokost,
lunsj eller middag. Det er det, det egentlig betyr, å gi dem et måltid.
Når?) i rette tid.”
Derfor sier Han egentlig at når verden er slik som Han beskriver den
og folk er slik som de var på Noahs tid, så vil han ta seg av et annet
folk som virkelig skal være Hans eget. Det er dette folket Han
kommer for å hente, og blant dem kommer Han til å ha noen kloke
tjenere som skal dele ut passende, åndelig mat. Dette beskriver
hvordan disse kloke tjenerne vil være i Guds øyne til slutt. Gud vil
sørge for at de har gitt Hans folk mat i rett tid.
Jeg skal lese ferdig resten av skriftstedet og så skal vi gå tilbake til
teksten. ” Salig er den tjener som hans herre finner i ferd med å
gjøre dette, når han kommer!” Dette taler naturligvis om når Han
kommer for å hente sin menighet, og ikke når Han kommer tilbake til
jord i kraft og herlighet for å regjere. Det er ikke da han skal si: ”Salig
er den tjener som hans herre finner i ferd med å gjøre dette, når
han kommer!” Dette er allerede sørget for i himmelen ved Kristi
domstrone før Han kommer for å herske fra sin trone i Jerusalem.
Tenk på det Han sa. ” Salig er den tjener som hans herre finner i
ferd med å gjøre dette, når han kommer!” I ferd med å gjøre hva?
Gi mennesker den typen mat som gjelder for den tid de lever i. Med
andre ord, ta Guds ord og forklare det på en forståelig måte.
Vi er alle skyldige i å bli så involvert i visse ting nå og da at vi
forsømmer å spise regelmessig, og når vi først spiser, så mislykkes vi i
å spise rett mat. Vi vet alle at det i samfunnet verden over er tre
tidspunkt om dagen, da vi forventer å få en spesiell type mat satt foran
oss. Frokostmåltidet er vanligvis forskjellig fra formiddagsmåltidet
eller kveldsmåltidet. Du forventer å spise spesielle ting til frokost,
tilberedt annerledes enn senere på dagen. Å spise eggerøre,
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rundstykker, saus, bacon eller skinke til frokost er en ting. Alt er godt,
men hvis du ikke spiste annet tre ganger om dagen ville du før eller
senere bli lei av å spise den samme gamle maten. Smakstottene dine
ville snart komme til å gjøre opprør. Likevel er det nok til å få enhver
til å glede seg til frokost. Det finnes restauranter som tjener stort på å
servere slik mat. Nå lurer du kanskje på hva jeg snakker om, men det
jeg prøver å få frem, er hva Jesus atskilte fra den vanlige type tjeneste
du kan ha sett før. Han visste at det kom til å finnes et folk som ville
vite hvordan de skulle forstå det.
Folk har gjennom århundrene lært seg at det finnes matsorter som blir
tilberedt på en spesiell måte til middag, og de vil bruke oppvarmede
rester til kveldsmat. Vi vet imidlertid alle at hvis du ser på måltidene i
de kongeliges rekker, så spises det ikke rester til kveldsmat. De gir det
kanskje til tjenerne, men de kongelige selv har tre distinkte måltider
som skiller seg ut, og de er ordnet nøyaktig på en spesiell måte som
tilsvarer tidspunktet på dagen. Jesus sier ikke her at vi burde fortsette
å spise rester og ikke kaste bort noe. Han snakker om å dele ut åndelig
mat i rett tid, eller til rett tidspunkt, og det finnes ikke noe slikt som
rester i Guds plan. Guds kloke tjenere her i endetiden, er de som vil
utføre alt det som Han vil ha gjort for den sanne menighet. Han har
bestemt seg for å fullkommengjøre. Å gi dem mat i rett tid betyr
bokstavelig talt at Han ser på Kristi brud på den rette måten.
Å se tilbake og erkjenne noe Gud gjorde i går, for tjue, tretti, førti,
femti eller hundre år siden er en ting. Men for hans utkalte tjeneste å
være rede til å gjenkjenne i Guds plan det Han vil ha dem til å gjøre i
dag og i dagene som kommer, det er en annen. Gud kaller aldri en
predikant til å bli en gjentaker, en etteraper. Guds ord er skrevet å en
slik måte at når du går opp foran en forsamling og leser et kapittel,
eller kun et vers, så forventes det at du er i stand til å forklare
betydningen av det. Hva ville du tro hvis jeg etablerte en prosedyre
hvor jeg bare går opp på plattformen en formiddag og leser Matteus
kap. 24. Så avslutter jeg med å oppfordre alle til å komme tilbake i
kveld, for da skal vi lese Matteus kap. 25. Bare skriftlesning uten et
eneste forklarende ord om hva man burde se i skriftstedene?
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Det nye testamentet ble skrevet i kristendommens første århundre, og
Kristi apostler gjorde virkelig bruk av det som angikk deres dag og
time. Mye av det angår imidlertid bare vår dag og time, så det må
finnes noen Guds tjenere på scenen som vet hvordan de ved Åndens
ledelse skal trekke ut den delen som angår vår tid, og gjøre bruk av det
på en fornuftig måte. Det er mat i rett tid, og når tidspunktet Jesus
snakket om da han sa; ” Hvem er DA den tro og kloke tjener” står
for hånd, vil Guds sanne tjenere dele ut åndelig mat som er fersk fra
salvelsen.
Det kommer ikke til å være rester, for Guds ord ble ikke konstruert på
en slik måte i utgangspunktet. Han hadde ikke i sinne at noen
predikant bare skulle reise seg opp og gjenta ord for ord det noen
andre har forkynt, uten å gå nærmere inn på det. Guds ord er skrevet
på en slik måte at den levende tjeneren er i stand til å ta det, og
fordøye det i sitt eget åndelige system, og gjennom den Hellige Ånds
salvelse tale det med friske ord som gjør tanken varm,
appetittvekkende og akseptabel for de sultne sjelene han taler til.
Jeg hater å fortsette å se tilbake på det som hendte for tretti år siden.
Vi vil aldri komme til å dra det i tvil, men å fortsette å se tilbake og
aldri forstå hva Gud gjør i dag, gjør at en blir blind og uvitende om det
som skjer. Derfor, salig er den tjener som hans herre finner i ferd med
å dele ut frisk mat når Han kommer. Det er den kloke tjeneren Jesus
snakker om, og det vil være flere av dem. Der vil finnes mange nok av
dem til å få jobben gjort over hele verden.
Jeg har i årevis sagt at Kristi legeme ikke kommer til å være overfylt
av arbeidsledige predikanter. Den denominelle verden har vært så full
av predikanter som leter etter et sted å forkynne, at de likegyldige
såkalte kristne har kunnet velge og vrake hvem de ville høre på. Vet
du hvorfor det har vært slik? Det er fordi Gud aldri har hatt i sinne at
den typen mennesker skulle utvikle seg til å bli hans brud. Ellers ville
det ikke ha vært slik. Gud har bare latt dem tåle sin egen gale
opplæring.
Det var aldri meningen at Kristi legeme skulle være slik. Hun kommer
til å ha et hvert instrument, hver mann som Gud i sannhet har kalt,
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opplært og utrustet til å vite akkurat hva, og hvordan de gjennom Hans
ånds ledelse skal gi Hans sanne folk oppdatert åndelig mat akkurat til
rett tid. Derfor kommer Jesu Kristi brud til å være lys våken, åndelig
ernært og godt kjent med Guds plan mens verden fortsetter blind og
uvitende på vei mot ødeleggelse.
Jesus snakker om den kloke tjener eller tjenere, og Han sa Hvem er
da? Hvilken tid var det Han mente? Når verden er akkurat slik den er i
dag. Bare Gud vet hvor mye lengre Han kommer til å tillate
ugudelighet og den utbredte perversjonen å fortsette før Han dømmer
den. Dommen har allerede kommet gjennom Guds ord, men straffen
har bare ikke blitt iverksatt enda. Det vil den snart bli, og vi kommer
litt senere til å se hva effekten av det vil bli. Ikke desto mindre sa
Jesus , ” Salig er den tjener som Hans herre finner i ferd med å
gjøre dette når han kommer. Sannelig sier jeg dere: Han skal sette
ham over alt han eier!” Dette verset hører hjemme i Tusenårsriket.
Vi vil ikke behøve å forkynne i Tusenårsriket, for det er da vi skal
styre og regjere med Ham. Hvis vi lever med Ham nå, så har vi dette
løftet og dette håp, at vi skal styre og regjere med Ham. Halleluja! Jeg
ønsker å være rede alltid, og jeg håper du også gjør det.
HVA MED DE ONDE TJENERNE? HVEM ER DE, OG HVA
VIL SKJE MED DEM?
Vi har sett på den første delen av det Jesus sa om tjenere, men det er
fremdeles mer å se på i denne lignelsen. ( Mat. 24: 48 – 51) ” Men
dersom den onde tjener sier i sitt hjerte: Det varer lenge før min
herre kommer! Og han så gir seg til å slå sine medtjenere, og eter
og drikker med drankere, da skal tjenerens herre komme en dag
han ikke venter det, og en time han ikke tenker. Og han skal
hogge ham i sønder og gi ham hans del med hyklerne. Der skal de
gråte og skjære tenner.” Dette er motsatt av den kloke tjener.
Det er ikke snakk om en annen person som dukker opp ti eller femten
år senere. Det er snakk om motstykket en som er veldig lik den andre,
men til slutt viser seg å være det motsatte av den kloke. Denne
personen lever og har sin tjeneste også på samme tid som den kloke.
La meg igjen si, her snakkes det ikke om bare en person. Her er det
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snakk om et stort nummer av såkalte Guds tjenere i disse siste dager.
La oss ta de fire versene vi nettopp har lest, et skritt av gangen, for jeg
trenger å stoppe litt ved deler av dem.
” Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte: Det varer lenge
før min herre kommer!” Jeg ønsker å legge dette frem i nåtid så du
skal forstå akkurat hvem denne beskrivelsen passer på. Dette verset
kan ikke anvendes på den katolske kirke, fordi du vil ikke høre en
eneste en av dem begynner å tvile på Jesu gjenkomst. Det kan heller
ikke anvendes på den Lutherske Kirke, eller den Episkopale Kirke
bare for å nevne noen få. Ingen av dem sier noe som passer inn i
denne lignelsen, ikke engang pinsevennene. Det finnes en bevegelse
på jord i dag som dette verset kan anvendes på. Denne bevegelsen har
vokst, og er nå anerkjent i hele verden. Den teller i dag tusener over
hele verden. De tror på et endetidsbudskap gitt til oss, av en siste tids
profetbudbærer, hvis navn ikke er noe annet enn William Marrion
Branham.
Jeg skal forklare hvorfor det var så viktig at det fantes en slik mann,
men la meg gjøre meg ferdig med tanken min først. Gud åpenbarte sin
ånd gjennom denne mannens liv og brukte ham som et instrument til å
bringe fram åpenbaringer fra sitt ord på en slik måte at det fullstendig
blindet mange av de som var tilhengere av mannens lære. Da Gud
brukte ham til å ta av dekket av visse skriftsteder for å gi folk en
dypere forståelse av skriften, fascinerte det en stor mengde hedninger
til en slik grad, at de ser på mannen som ingenting annet enn
guddommelig. Denne fortryllelsen har vokst rundt om i verden helt til
den har blitt en stor forførende ånd. Da Guds ånd arbeidet gjennom
denne mannen og demonstrerte sin suverene makt og autoritet, fikk
det mange hedninger til å se på denne mannen med spørsmål i sitt
sinn.
Har du noen gang gitt en ung hundevalp mat som den aldri har spist
før? Jeg har betraktet dem hvordan de etter en stund, når de forstår at
det ikke er farlig, spiser det de er gode for. Vi har hatt hedninger tjue
og tretti år tilbake som har hatt det privilegiet å se, hvordan Gud i
disse siste dager arbeidet gjennom en mann på nesten samme måte
som Han gjorde det gjennom sin enbårne Sønn for over 1900 år siden.
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Dette fikk mange av disse menneskene til å oppføre seg akkurat som
den unge hundevalpen jeg beskrev. Noen bare luktet på det og gikk
sin vei idet de sa at de heller ville ha noe annet. De visste rett og slett
ikke hva de skulle tro om det de så og hørte. De følte at noe var galt.
Andre kom, luktet som den lille valpen, og tok imot det med
begeistring. De hoppet inn i det hele, men de var ikke i stand til å se
det rette perspektivet slik at det kunne være til nytte for dem i livet.
Til slutt endte de opp som den lille valpen som åt så mye at han ble
dårlig, og de sitter et eller annet sted og er så leie av det hele at de ikke
vet hva de skal gjøre. De spiste så mye uten å forstå hva de spiste, at
det gjorde dem dårlige. Nå ligger de syke et eller annet sted og
bønnfaller Herren om hjelp fordi de ikke vet hva de skal gjøre.
Andre hoppet også inn i det, men ble ikke dårlige. De spiste av det
samme bord og begynte i sin ånd å fordøye det de åt. Så begynte de å
få rare ideer, alt på grunn av denne mannens enestående tjeneste. De
begynte å lure på om denne mannen kanskje ikke var noen annen enn
Jesus selv, og de begynte å spre disse tankene. Jeg hørte at bro.
Branham uttalte seg om akkurat dette en gang, og da benektet han
ettertrykkelig at han var Messias eller Herren. Jeg skal bruke hans ord
litt senere i budskapet, fordi noen av den gruppen har dratt rundt i hele
verden og fortalt folk at de må holde seg unna bro. Jackson. Hvorfor
gjør de slikt, og hvilken grunn forteller de folk? De er misunnelig på
meg på grunn av min tjeneste, og de forteller folk at Jackson er mot ”
Det talte ord ”- bøkene og lignende. Nei, brødre og søstre, jeg er ikke
mot ” Det talte ord”. Bøker og alt slikt. Jeg er bare imot den
kjødeligsinnede tolkningen som noen av de som hevder at de vet så
mye om, tillegger mange av uttalelsene bro. Branham kom med i de
budskapene.
Saken er den at hvert kjødelig sinn leser dem og prøver å tolke det de
leser, slik at det passer med deres egne fantasier. Du kan bare ikke
leke med dette sannhetens endetidsbudksap på en slik måte.
Budskapene i de bøkene vil enten gjøre deg til et takknemlig Guds
barn eller ødelegge deg, avhengig av hvor mye du tillater Gud å
arbeide på deg. Det er bestemt til å gjøre en av to ting. Enten vil det
løfte deg opp dit hvor du kan vandre med Gud i Ånden og gi deg
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glede, fred i sinnet og forståelse av Guds plan. I det andre tilfellet vil
det til slutt lede deg inn på en sidevei som vil føre deg nedover veien
mot ødeleggelse.
Ikke desto mindre, her er det bro. Branham sa om seg selv en gang:
Hvis den tjenesten Gud har kalt meg til å gjøre er den tjenesten jeg
skriftsmessig tror det er, så må det være noe ved den som får visse
personer fra forskjellige religiøse organisasjoner til å spørre: ” Hvem
er denne mannen? Hva gjorde de på Johannes Døperens tid, da de
hadde vært uten profet eller forkynner av den type siden Malakias,
som levde 400 år før? Da de så Johannes Døperen komme på scenen,
gikk de ut og så på ham og gransket ham, og etter en stund begynte
de å stille spørsmålene. Er du den profeten? Er du Messias? Er du den
og den? Hva sa Johannes døperen? Han benektet at han var den
profeten, og han benektet at han var Messias. Han sa bare at han var
røsten av en som roper i ørkenen. De samme spørsmålene må bli stilt
fordi det er måten Gud arbeider i disse siste dager. Det er i disse siste
dager at Han viser seg selv til de hedningekristne på nesten samme
måten som han gjorde for den religiøse jødiske verden ved sitt første
komme. Det skapte spørsmål da, og det er nødt til å skape liknende
spørsmål nå. Det gjør meg ikke til noe annet enn en tjener, en mann
som Gud kan arbeide gjennom. Spørsmålet må imidlertid være der,
men det er opp til enhver hva han gjør med det.
Vi vet alle hva noen av dem gjorde. Når de da begynte å dyrke dette,
og tro på det de gjorde, så kan du være trygg på at djevelen selv var
klar til å salve de som kom til å løpe feil vei med det de så og hørte.
Djevelen vet nemlig hva Gud mente da Han klargjorde denne mannen
til å være en røst og en budbærer. Ingenting av det var forskjellig fra
det som står i Bibelen, men det var måten mannen fikk det frem på
som gjorde det så friskt og smakfullt. Det var ordinert til å hjelpe deg
og meg med å forstå hvordan vi skulle komme oss tilbake inn i
Bibelen, den samme Bibel apostlene og den første menighet hadde på
den tid de levde.
Likevel, da Gud begynte å lede ham inn i den tjenesten han var kalt til,
så tok det ikke lang tid før den spesielle gruppen begynte å komme
frem med ideene sine om at han er Herren, han er Messias. Disse
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tankene kaller jeg deres skriftsmessige, negative ideer. I 1958, da jeg
holdt på med å bygge på huset mitt, kom en mann hjem til meg og
spurte meg hvem jeg trodde bro. Branham var. Da jeg følte at jeg
forsto hva han siktet til, sa jeg rett og slett til ham det jeg trodde da, og
det jeg fremdeles tror. Jeg sa til ham: Se! Han er Guds profet til denne
tidsalder. Han er i sannhet profeten som omtales i Malakias 4. og han
er helt sikkert engelen for Laodikea tidsalder i Åpenbaringen 10:7,
Når du imidlertid ønsker å gjøre det til noe mer enn det, rekker du
ikke toget. Mannen sa aldri noe liknende til meg igjen. Jeg tror ikke
jeg fikk ham til å forandre mening, men han visste at han ikke kunne
forandre min.
HVORDAN ANTIKRISTENS ÅND VIL MANIFESTERE SEG
Vær overbærende med meg når jeg fortsetter. Jeg har behandlet
mange av disse tingene i andre møteserier, men jeg føler at jeg er nødt
til å bygge opp dette budskapet på en spesiell måte. På veien foran oss
er det nemlig noe som arbeider. Når og hvis det koker over og
kommer ut i lyset, hva det enn er som arbeider, og nyhetsmedia finner
ut om det, da vil denne bevegelsen få en rystelse verre enn noe
jordskjelv. Jeg har lenge sagt at Gud ville være en urettferdig Gud om
Han lot denne bevegelsen fortsette uberørt uten at Han tar seg av det.
Jim Baker er jo i fengsel, og Jimmy Swaggart sitter der fremdeles
ydmyket, etter å ha blitt avslørt for sine sidesprang. Så har du Oral
Roberts, som tigger etter penger for å holde skuta flytende. For en
tragedie det er. Han kommer aldri til å bli gjeldfri, og han kommer
heller aldri til å bli noe Gud kommer til å ære. Jeg har mine tvil om de
noen gang kommer til å få se opprykkelsen, forvandlingen av Guds
hellige. Dette er på grunn av at de overså Guds vilje et eller annet sted
på veien.
På grunn av at jeg ser noe som arbeider, vil jeg si noe i forbindelse
med det. La meg først bare si at når vi kaller visse ting for antikristen
ånds arbeid, så betyr det rett og slett at de ikke arbeider slik som den
Hellige Ånd ville gjøre. Derfor må alt som faller utenfor det den
Hellige Ånd ville gjøre, når du ser på åndelige ting, være motivert av
den andre ånden som motarbeider Guds sanne plan. Det gjør det til
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antikrist, uansett hvem som blir brukt. Nå når jeg har sagt det, kan jeg
fortsette.
Jeg tror det var i 1952 at den forførende ånden som ville gjøre bro.
Branham til Messias først begynte å vise seg. Da den til slutt gjorde
det, først på et møte i Chicago, så i Canada, fikk det bro. Branham til å
stoppe fullstendig opp og avbryte alt. Han kom hjem så nedtrykt og
motløs, alt bare ved å finne ut at noen av de han kalte brødre, menn
som var ham nær, kunne gå bak ryggen på ham og i hemmelighet
manipulere folket med sine ideer og dyrke denne type ånd blant dem.
Overalt hvor de dro var det, det samme. Hvem tror du bro. Branham
er? Vet du ikke at han er Messias? Så begynte de å påvirke folk til å
døpe seg i William Marrion Branhams navn. Alt dette gjorde de i
hemmelighet. Da han kom hjem ble det kunngjort at han hadde noe
han ville si til folket. Jeg har boken her, og jeg skal lese den delen når
jeg når et visst sted i dette budskapet, fordi jeg vil at andre skal få vite
hvordan han selv fortalte det. Denne ånden er ikke død i dag. I stedet
for å ha blitt tildelt et dødelig slag har den spredt seg rundt om i
verden. Den er som en stor slange som har kveilet seg rundt sjelene til
folk. Den har trollbundet mange mennesker og bundet dem
fullstendig. Det finnes folk som holder på slik, noen i Afrika, noen i
India og andre steder.
Da bro. Branham kom opp på talerstolen, så jeg en svært nedtrykt
mann med et sykt uttrykk i ansiktet. Han visste nemlig at en
antikristens ånd flørtet med åpenbaringen. Og folket, som ikke visste
hvordan de skulle ta åpenbaringen og dra nytte av den åndelig sett, tok
den og gikk den andre veien med den. Da han sto der slik fortalte han
først drømmen han hadde hatt, hvordan han så seg selv skyte denne
slangen fordi brødrene lekte med den. Han så hvordan slangen kravlet
inn i sivet etter at den hadde blitt skutt. Han sa: Vel, den kommer til å
dø. Hvis jeg tillater meg selv å la folk fortsette å tro at jeg er Messias
eller noe slikt, ville det gjøre meg til en antikrist. Jeg vil heller avslutte
tjenesten halvferdig enn å gå av scenen som en mann som er en
antikrist, og har vist folket et slikt bilde.
Dette frembrakte visse handlinger og en kortvarig anger, men etter at
Gud tok denne mannen bort, ble den samme ånden levende igjen i de
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samme menneskene. De samme menneskene vil i dag lære at bro.
Branham er Messias. Dette var bare hans måte å ta seg av det på. Det
har blitt til en ånd som har kveilet seg rundt mange mennesker rundt
om i verden. La meg si det slik, det er ikke en eneste predikant innen
den bevegelsen som vil løfte sin røst høyt nok med det Gud har gitt
ham til å tale mot det, og fortelle folket at det er galt.
Husk, hellige, at hedninger er dumme mennesker. Som Paulus ville si
det, grekerne er et folk som søker visdom. De liker å filosofere over
ting, og det de forstår gjennom sitt intellektuelle sinn vil de godta. Det
sies at jødene krever et tegn. I disse siste dager, da Gud gav
hedningene et tegn, et tegn på at Han i sannhet er den samme i går, i
dag og forblir det til evig tid, så er det Jesus som er den samme. Det
gjør ikke William Branham til den samme. Det er Jesus som er den
samme. Likevel oppfatter ikke folk det slik. De ser på det, og så har de
med ett noe de ønsker å leke med. Det virker som de glemmer alt det
den mannen lærte gjennom årene av tjenesten sin, som f. Eks. det som
ble sagt ved Ohio – elven da han døpte. ”som Johannes døperen var en
forløper for Kristi første komme, skal du komme med et budskap som
skal dra over hele verden, et budskap som skal klargjøre veien for mitt
andre komme.”
La meg få under streke at hvis mannen hadde et budskap, så må det
være noe som er bestemt til å få deg og meg tilbake til Bibelen. Jeg
sier mange ganger Tilbake til boken, og det er akkurat det jeg mener.
Tilbake til Boken! Du kan lure på hva jeg mener med det. La meg
forklare det.
De fleste av våre lutheranere, baptister , presbyterianere har glemt hva
reformasjonen egentlig handlet om. Da protestantismen nådde det
tidspunkt at menneskene kom bort fra reformasjonens hensikt og gikk
mot åndelig død og kaos, ble det nødvendig for Gud å sende profeten
i Malakias 4: 5-6 (den siste halvdel). Hva skulle så denne profeten
gjøre? Han skulle vekke opp en endetidsgenerasjon av
hedningekristne som faktisk er åndelig barn av de gamle apostlene.
Det er derfor de er kalt barn.
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Da vår forståelse av evangeliet og brevene som ble skrevet i den første
tid hadde blitt så svekket at vi sannsynligvis ville tatt av og løpt etter
hva som helst, sendte Gud oss et oppvekkende budskap. På den tid så
Reformasjonen ut som om den holdt på å komme til en avslutning.
Lutheranerne kunne ikke lenger se troen Luther brakte, mer enn
baptistene og presbyterianerne kunne se læren til Calvin og Knox. Så
fikk vi metodisten John Wesleys budskap, som brakte dem helt inn i
Pinsevekkelsen. Hver bevegelse hadde en spesiell, skriftlig sannhet de
godtok og kopierte sitt trosmønster etter. Resten av Bibelen
bortforklarte de hvis de ikke forstod det. Det er akkurat derfor du ikke
kan få metodister til å tro på evig sikkerhet for den troende, og det er
derfor de praktiserer sin egen lære. De lever i et fullstendig rot, og de
er syke. Hvis du nevner læren om forutvelgelse vil metodistene og
mange andre ikke ha noe med det å gjøre. De sier det er Djevelens
verk. Hver eneste bit av det ble lært av apostlene som skrev det i
Bibelen, så hvordan er det mulig at det ikke er Bibelens lære?
Jeg har sagt det mange ganger, og jeg gjentar: Denne mannen som vi
henviser til som en profet-budbærer til Laodikea tidsalder, denne
mannen som var av hedningene, var den første etter reformasjonen
som våget å ta det Luther, Calvin, Knox og Wesley, og det
pinsevennene hadde, og sette det hele sammen til en enestående lære.
Hvis du i sannhet var en Guds utvalgt, kunne du ikke unngå å se bildet
Gud vil at barna hans skal se. En sann utvalgt sjel ville ikke opphøye
et annet menneske. Vi skal gjenkjenne og respektere Guds utvalgte
kar, men all ære, tilbedelse og troskap tilkommer Gud.
HVORDAN KAN MAN GJENKJENNE OG RESPEKTERE
GUDS SANNE TJENERE?
Tjenesten Gud innsatte bro. Branham i, var en slik tjeneste at den ble
en stadfestelse i seg selv. Den var et ”trekkplaster” som skulle trekke
folk slik at Guds hensikt kunne bli bearbeidet i de som kom for å
undersøke. Gud la noe ned i mannen slik at du og jeg skulle bli dratt
til tjenesten hans. Slik var det at vi kom til å få anledning til å høre
hva han lærte i henhold til Guds ord. Han hadde kallet og var innsatt
av Gud til å gå inn i skriftene, som er som et lager eller en skattkiste,
og begynne å bringe ut av skattkisten gamle og nye ting, nye
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åpenbaringer så vel som gamle som hadde blitt glemt. For å få tak i de
gamle gikk han tilbake og hentet opp Luthers lære, Calvins lære, eller
det Knox eller Wesley lærte, og begynte å vise et endetidsfolk som er
utvalgt til å være Guds menighet, den utkalte Kristi brud, Hans legeme
av folk som Han kommer for å hente, hvordan læren fremdeles gjelder
for oss i dag. Og da Gud begynte å bruke mannen på en slik måte, var
det et element av mennesker som ikke var interessert i annet enn å
gjøre ham til Gud.
På den andre side fantes det de som aldri ville prøve å gjøre ham til
Gud. De ville ikke gjøre ham til Messias På en eller annen måte holder
de seg fra å gå så langt, men vet du hva de sier? De sier at den mannen
er en profet, og derfor er hvert ord han sier et så sier Herren, og det
burde bli sett på som en av Bibelens bøker. Det betyr at det er det
samme som Bibelen. Så, når Gud tok mannen bort fra scenen og
talene hans begynte å bli utgitt på trykk, falt en ånd på de som mente
dette, og de begynte å tro at de ikke trengte Bibelen lenger. Hvorfor
skal man ha Bibelen når det allerede har blitt oppfylt? Disse
menneskene vil holde opp ” Det talte ord ”- bøkene og kalle det sin
Bibel. De tar talene hans, setter sammen sitater og tanker på
forskjellige måter, og skaper et bilde som passer dem. Dette kaller de
sin Bibel.
Derfor må jeg si at Gud gav hedningene en mulighet til å virkelig se
noe. Ved å se dette hadde de adgang til alt de burde trenge, for å få
den riktige åpenbaring og det rette bildet. Men akkurat som gjengen
med jøder tilbake der i Joh. 6, som prøvde å ta det de så og sette
vognen foran hesten, for å si det slik, tok de det de så og gjorde et
kjødelig bilde ut av det. Det var et vitnesbyrd. De mottok en
åpenbaring fra det, men med den åpenbaringen ville de i sitt kjød
strekke seg ut, og sette ting i bevegelse for å tilfredsstille sine egne
fantasier. Vi har folk i dag som ikke vil at du skal reise deg og lese i
Bibelen. For en gruppe mennesker har den mistet sin interesse. Noen
av dere kan lure på om jeg snakker sant her, men dere har ikke vært
her og sett reaksjonene. Folk har sagt meg rett opp i ansiktet at hvis de
måtte legge fra seg enten Bibelen eller Det Talte Ord bøkene, så ville
de legge fra seg Bibelen. De ville rett og slett beholde Det Talte Ord
bøkene og kaste fra seg Bibelen. Dette har pågått i 26 år nå. I 26 år har
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Gud latt dette budskapet ligge over samfunnet helt til det har blitt
forkynt over hele verden. Det har blitt trykt, forkynt og fremlagt på
mange former rundt om i verden. Det er i Russland nå, men overalt
hvor det drar så følger de samme åndsmaktene med.
Den denominelle verden, som raser av sted mot kaos, blir ført an av
såkalte store teologer som fordømmer hele denne gruppen som en
sekt. De ser ikke Kristi brud som blir gjort rede til Herrens komme.
Alt de ser for øyeblikket er denne store massen med avgudsdyrkere
som drar omkring i verden og prøver å overbevise folk om at en av
Guds sanne tjenere ikke var noen annen enn Jesus Kristus. Alle de
denominelle menneskene vet bedre enn å tro på en slik historie, til
tross for at de selv tar feil. Jeg må allikevel si at hvis du og jeg vandrer
med Gud, så vil timen komme en eller annen gang før opprykkelsen at
den lille Kristi brud vil bli løftet opp på en slik måte, at noen av
menneskene i denne verden vil forstå at hun ikke var en sekt når alt
kommer til alt. For øyeblikket, derimot, kan verdslige mennesker i det
store og hele ikke være i stand til å se forskjellen mellom de som tror
at bro. Branham er gud, og de av oss som rett og slett bare ærer og
respekterer hans minne. Vi vet jo at han var en sann Guds tjener, og at
han brakte oss et budskap som vendte oss om fra ritualer til
virkelighet.
Gud kommer til å stenge munnen på noen av kritikerne til slutt, fordi
Han skal få dem til å bekjenne med ord som vil ydmyke deres
holdning, at dette er et folk som har vandret med Gud. Den første
menighet etterlot seg ikke et slikt vitnesbyrd som de gjorde, uten først
å bli forkastet av menneskemassene og siden hardt forfulgt. De etterlot
seg imidlertid et vitnesbyrd som er stadfestet i skriften. Til og med de
som kritiserte dem, embetsmenn og slike, måtte tilstå at de hadde å
gjøre med et folk som hadde vært sammen med Jesus. Det er et
vidunderlig vitnesbyrd hvis du bare vil tenke litt over det. Når det blir
klart for folk at du har vært sammen med Jesus, så rettferdiggjør det i
seg selv det du tror på, og holder for å være den sanne åpenbaring av
Guds ord. Det skiller seg nemlig ut blant alle dumhetene.
Bro. Branham er ikke her for å ta seg av denne gruppen
avgudsdyrkere som har tatt så mange sitater fra hans taler og satt dem
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sammen slik de selv finner det for godt, og lagd læresetninger av dem.
Derfor er det opp til dem som har en åpenbaring om hva hans tjeneste
var bestemt til å gjøre, å hjelpe de som i sannhet ønsker å følge Gud.
De bruker sitatene til å ødelegge for andre som også har hørt
budskapet og mottatt en rettmessig forståelse av det. Deres egne
innstillinger til det hele er alt man burde trenge for å forstå at det de
sier er fra djevelen. Deres oppførsel kaller Bibelen for antikristelig.
Dette plaget meg svært mye, da vi vet hvor galt det var av dem å gjøre
det de gjorde og det de også gjør i dag. Jeg vet også at hvis bro.
Branham hadde vært i live, ville han aldri ha godtatt slikt tøv. Men
Gud tok ham bort fra scenen akkurat på den måten han var
forutbestemt til å dra, og vi kan være sikre på at alle som er forutvalgt
til å vandre i denne sannheten vil før eller siden høre og forstå
budskapet på rett måte.
Gud visste at Han skulle komme til å behandle bevegelsen og resten
av folket med et annet middel. Vi ser at det ifølge skriften skal være
en stor atskillelse i den siste tid, men det vi trenger å forstå er at en
atskillelse foregår akkurat nå på denne jord. Denne atskillelse ryster
mennesker bort fra kontinuiteten og fastheten i strømmen av
åpenbaring som gir en rett forståelse, og som løfter mennesker opp og
hjelper dem å vite hvordan de skal leve og vandre i personlig
fellesskap med sin Gud. Det ryster ikke de sanne Guds barn løs fra
noe det var meningen de skulle hatt. Det ryster løs alt det som har
henget fast ved Guds sanne folk, ugress og slikt. Kom nå ikke til det
punkt at du ser på meg og spør meg hva du skal tro i dag. Du må som
et Guds barn komme så langt åndelig sett at du begynner å ha litt
innsikt selv i hvordan Herren kan opprette forbindelse og samtale med
deg. Å høre på at jeg forklarer noe er en ting, men å komme til det
punkt at du lener seg bakover og sier ” La bro. Jackson fortelle meg
hva jeg skal gjøre”, og så gir du ditt sinn over til noe annet uten en
eneste tanke om å la Guds ånd lede deg. Ikke gjør det, for det er galt.
Hvis vi ikke har en personlig vandring med Gud vil vi aldri være i
stand til å overvinne det Satan konstant bombarderer oss med. Derfor
gagner det oss å gjøre vår personlige forpliktelse til Gud ved hver side
av dette liv. Lær å gjenkjenne Guds sanne tjeneste, og tillatt dem å gi
deg åndelig mat i rett tid. Bli imidlertid fremfor alt annet ikke besatt
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av noen egne tolkninger av skriftene, og på en slik måte ødelegge ditt
liv. Hvis det du mottar er en sann åpenbaring, vil den stå seg i enhver
strid, og Gud vil til slutt rettferdiggjøre den, slik at du slipper å gjøre
noe dumt. Bare hold stø kurs og tillatt Gud å gjøre det som er
nødvendig.
Senere mot slutten av budskapet, ønsker jeg å få noen av de gamle,
som på de årene som har gått har fått sitt navn nevnt i noen av bro.
Branhams budskap, til å si noen ord. Jeg vil at de skal gi noen ord av
sitt personlige vitnesbyrd angående deres bekjentskap med bro.
Branham. Det kommer på videobånd så vel som på lydbånd. Jeg
ønsker at menneskene rundt om i verden skal få vite at det er noen
gamle her som husker hvordan bro. Branham var. De er ikke her bare
for å være fyllstoff, men de er her fordi de var vitne til det som
skjedde i dette området. På grunn av det som skjedde har Gud ledet
dem hit. Jeg ønsker å takke Herren for hans nåde som har gjort det
mulig for meg å ha slike mennesker her for å støtte denne tjenesten,
for jeg vet at Gud har ledet dem hit. Jeg vil dere skal vite at det har
ikke alltid vært så lett å stå for denne sannheten, særlig siden det er en
sannhet som har blitt kjent i hele verden. Den har vært svært dårlig
representert til tider. Navnet ditt er som en blink noen alltid skyter på.
Den er skutt full av hull, men jeg vet at det er noe som må bli gjort.
Da jeg begynte å høre noe av det som foregår, og særlig etter at jeg
mottok et spesielt brev fra Afrika, visste jeg at jeg måtte si noe. Jeg
ber om at jeg kan sette det hele sammen på rett måte.
Det finnes folk som ønsker at Gud skal gjøre noe, men de vil at Han
skal sende profeten tilbake for å gjøre det. Han kommer ikke til å
sende profeten tilbake, for den jordiske jobben han var kalt til å utføre
har allerede blitt fullført. Dessuten er Gud allerede i gang med å gjøre
noe, og de er for blinde til å legge merke til det. Hvis noen av dem
noen gang skulle få orden på sitt liv før det oppstår kaos på den veien
de vandrer, vil det være fordi Gud i sin nåde ønsker å behandle dem
ved visse typer omstendigheter. Kanskje noen av dem vil bli behandlet
på en svær katastrofal måte for å vekke dem opp og få dem til å forstå
at de har lekt med dette budskapet altfor lenge. Det finnes frelse og
evig liv i dag, men du vandrer ikke bare inn i det og fortsetter på
samme måte som før. Å gå inn i det, er faktisk nesten som en hare
26

som prøver å komme seg igjennom et piggtrådgjerde. Det er noe i det
som ikke vil slippe deg inn med mindre du først er forberedt på det.
Det er umulig for en hare å komme seg gjennom et slikt gjerde, og en
person kan heller ikke komme seg inn i dette sannhetsbudskapet uten
at det er meningen at han skal være der.
FALSK LÆRE AVSLØRT AV SANNHETEN
Det er noe annet jeg må være sikker på at du forstår, siden vi
behandler emnet Mat i rette tid. Jeg ønsker først å fremvise
hovedtanken om Guds sanne tjenere som gir folket mat i rette tid. Det
er det vi omhandler, og også det motsatte bildet.
Jeg ønsker ettertrykkelig å si at bro. Branham ikke er den hvite
hesterytteren i Åpenbaringsboken 19! Bro. Branham kunne ikke på
noen måte oppfylle det skriftstedet. Det er fullstendig åpenbart for alle
som har noen åndelig forståelse i det hele tatt, at denne hesterytteren
er ingen annen enn Jesus Kristus som kommer tilbake til jorden med
sin brud. Hans brud er også sett på hvite hester. Husk at fra det første
verset og helt til det niende og tiende verset ser du Kristi brud i
himmelen, kledd i fin lin. Hun er ikke på jorden, hun er i himmelen.
Hans brud er menigheten, og menigheten er i himmelen. Så, vers 11 til
15, ser vi himmelen åpnet og Jesus som sitter på en hvit hest. Hans
hustru sitter også på hvite hester, og de stiger alle ned til jorden. ( Åp.
19:15) ” ”Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med
det skal slå hedningefolkene. Og han (Jesus) skal styre med
jernstav.” Dette er et bilde av Jesus som kommer tilbake til jorden på
en militær måte men det er for å eksekvere dom på jorden, å gjøre
ende på synd og opprør. Da er det at Jesaja 13 og 24, og Matteus 24,
og alle disse skriftstedene vil bli oppfylt. Da er det at fjellene skjelver
og flyttes bort fra sine plasser, og alle ondskapsfulle mennesker på
jorden skal rope til fjellene og klippene om å skjule dem fra Hans åsyn
som sitter på tronen. Og Lammets vrede. For Hans vredes store dag er
kommet, og hvem kan da bli stående? Gud kommer til å bruke naturen
for å uttrykke til verden hva Han synes om måten de har levd på. På
samme tidspunkt kommer Jesus med sin hær fra himmelen for å
eksekvere Guds vrede på hele den råtne suppa. Inne i det hele vil det
imidlertid være en levning av dødelige mennesker som kommer til å
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unnslippe den katastrofale dommen Gud kommer til å dømme denne
planeten med. Det er derfor vi må se Jesus i denne hendelsen. De som
blir spart er de som Han og Hans brud skal styre over på jord.
Det er sant at bro. Branham ble gitt en hvit hest symbolsk, fordi Gud
la på ham autoriteten til å bruke Hans (Guds) ord med autoritet i sin
enestående tjeneste. Ordets kraft i bro. Branhams sak var i forbindelse
med Jesu Kristi evangelium, og hans kall fra Gud var å forkynne det
på en måte at folk skulle bli reddet fra de religiøse organisasjonenes
klør, og komme tilbake til åpenbaringen de første Kristi apostler
forkynte. Med andre ord, Guds ords kraft i Jesu Kristi evangeliums
tjeneste er ganske forskjellig fra Guds ords kraft i dommen over den
ugudelige menneskehetens ondskap. Vi kan se en symbolsk hvit hest i
begge tilfeller, og det er ikke noe galt med det. Når du derimot
begynner å tilegne en mann, født inn i denne verden med fallets natur
akkurat som alle os andre, noe som bare tilhører Jesus Kristus, da har
du misforstått det hele. Du har valgt den gale vei. Bare Guds enbårne
Sønn kan oppfylle bildet i Åpenbaringsboken 19, hvor Han kommer
med dom.
Det er umulig for meg å hindre at andre grupper mennesker der ute
fremstiller bro. Branham og hans tjeneste på sin egen måte. Jeg kan
imidlertid vise dere i skriften hvor gal måten deres er, hvis du vil la
meg få lov til det. Når jeg har fullført budskapet, vil noen av dere vite
sannheten om mange ting som har vært omdiskutert rundt omkring.
Jeg ber dere da om å vente med å fortelle det videre til dere har hørt
alt, for uten å være sikker på hva du presenterer, så kommer Gud til å
gi deg en lærepenge. Du kommer på en eller annen måte til å våkne
opp og begynne å forstå at det er visse ting man ikke forteller før tiden
er moden for det. Gud har en hensikt med alt. Så la Ham lede deg. Hør
nå på det jeg sier, for jeg må få sagt noe før en spesiell rystelse
begynner. Denne rystelsen kommer til å få mennesker til å henge med
hodet av skam. Gå nå ikke overalt og fortell det til andre før jeg har
avsluttet dette budskapet, og du har et bilde i ditt eget hjerte av hva
som foregår. Det kan være at du ikke kommer til å ønske å fortelle det
til noen når du har blitt klar over det komplette bildet.
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Fra juli 1965 til desember samme år gikk det bare omtrent fem
måneder. Bro. Branham gikk bort i en bilulykke. Derfor, fordi det
virket som det er en misforståelse angående utsagnet om at han (Bro.
Branham) skulle dra samme vei enda en gang, er det noen få ting jeg
ønsker å fortelle deg. Jeg vil med Herrens hjelp prøve å vise deg
hvordan denne bevegelsen behandler Bibelen i lyset av budskapet. Vi
skal igjen se på Matteus 24:44, der Jesus sa: ”Vær derfor beredt,
dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke
tenker. (45) hvem er da den tro og kloke tjener som hans herre
har satt over sine tjenestefolk for at han skal gi dem mat i rette
tid? (46) Salig er den tjener som hans herre finner i ferd med å
gjøre dette, når han kommer!” Mat i rette tid er det vi ser på, samt
det Jesus sa om den onde tjener. I rekkene til de som sier seg å stå for
dette budskapet, sier personer at denne kloke tjeneren er bro.
Branham. Jeg forstår at mange mennesker tror jeg befinner meg på
tynn is, men det gjør jeg ikke. Jeg vet akkurat hvor jeg står, og faktisk
trenger jeg ikke å vike en tomme for noen predikant eller andre
personer, samme hvor viktige de kan tro at de er, eller hvor mye
penger de har, eller noe annet. Bibelen beviser det jeg sier. Vi kan
bruke et skriftsted som grunnlag for et emne flere ganger, men husk at
det skriftstedet kan peke mot et tidspunkt når det skal oppfylles, og da
ikke kan brukes med rette på noe annet tidspunkt, hvis det da ikke er
for å få frem et poeng. Jeg skal vise deg hvorfor.
Først sier de at den kloke tjeneren er nødt til å være budbæreren for
tidsalderen. Den som tror det, leser Bibelen feil, og jeg skal vise dere
hvorfor. Vi kan ikke nekte for at bro. Branham var en klok mann.
Livet og tjenesten hans beviser det, men husk at han trengte ikke å
oppfylle dette spesielle skriftstedet for å være en Guds profet. Vi
trenger ikke en haug andre skriftsteder for å bevise at han var en mann
sendt av Gud, for Malakias 4:6 i dets oppfyllelse og Åpenbaringen
10:7 peker på bro. Branham som en budbærer. Det finnes skriftsteder i
Bibelen han i sannhet oppfylte. Når mennesker derimot leter gjennom
Bibelen for å få ham til å passe med en rekke andre skriftsteder,
begynner de å forvrenge skriften, og går glipp av skriftens betydning
og mening. Hvem er da den tro og kloke tjener som hans herre har satt
over sine tjenestefolk (dette betyr at han har blitt kalt til tjeneste) for at
han skal gi dem mat i rette tid? En vis mann vil med andre ord vite
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akkurat hva mennesket trenger i en time med kriser og forvirrelse, og
når ting er usikre.
Det var nødvendig at det kom en mann på scenen da hele den
religiøse verden gikk rett mot frafall. Det fantes allerede da en mindre
gruppe mennesker som begynte å spørre seg selv hvor det bar. De
følte i sitt hjerte at det kom til å gå galt hvis Gud ikke gjorde noe.
Derfor sendte Gud en mann som skulle alarmere folket og utbasunere
et budskap som skulle vende disse menneskene om og få dem tilbake
på livets vei, tilbake til den samme apostoliske tro som de apostoliske
fedre grunnla i begynnelsen, da menigheten startet opp. Likevel har vi
fremdeles behov for den kloke tjeneren Jesus snakket om her, for den
tjeneren, eller de tjenerne kommer til å være opptatt med å gi
menigheten det hun er i behov av helt frem til det tidspunkt Jesus
henter henne.
Legg merke til det neste verset. Salig er den tjener som hans herre
finner i ferd med å gjøre dette. Dette er når Han kommer for å hente
menigheten, og ikke når Han kommer i herlighet for å styre og regjere.
Forkynnere som kommer tilbake med Ham da kommer ikke til å
forkynne, de skal ri på hvite hester. De kommer sammen med Jesus
for å eksekvere Gud vrede på jorden. Derfor må vi skille mellom det
tidspunkt hvor Han kommer i hemmelighet for å hente sin menighet,
og det tidspunkt hvor Han synlig kommer til jorden sammen med sin
menighet. Hvis vi ikke ser Hans hemmelige komme, er det ikke
sikkert at vi får del i Hans synlige komme. Vær imidlertid trygt
forvisset om at Han snakker om sitt hemmelige komme i denne
lignelsen. Sannelig sier jeg eder: Han skal sette ham over alt han eier!
Som jeg poengterte tidligere kommer dette til å finne sted i
Tusenårsriket.
Det kommer heller ikke til å være bare én mann, men flere. Her er den
delen som kommer til å overrumple mange såkalte predikanter. Men
dersom den onde tjener sier i sitt hjerte: Det varer lenge før min herre
kommer! Og han så gir seg til å slå sine medtjenere, og eter og drikker
med drankere, da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter
det, og en time han ikke tenker. Og han skal hogge ham i sønder og gi
ham hans del med hyklerne. Der skal de gråte og skjære tenner. Denne
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delen, som viser at den onde tjener har satt en dato for Herrens
komme, er selve nøkkelen som åpner opp betydningen av dette. Han
ville ikke si at Herren dryger hvis han ikke hadde holdt seg til et
bestemt tidspunkt han trodde at Herren ville komme. Hvis bro.
Branham var den kloke tjeneren i denne lignelsen, hvem var da den
onde tjeneren som hadde satt en bestemt dato for Herrens komme, og
som opererte på samme tid som bro. Branham? De må begge være på
scenen samtidig for at det skal stemme med lignelsen. Lignelsen taler
nemlig om Herren som kommer tilbake og finner at en er klok og den
andre ond. Jeg håper at dette hjelper dere til å forstå at denne lignelsen
gjelder bare for dagene rett før og inkludert Herrens komme for sin
menighet. Pinsebevegelsen satte sannelig ikke tidspunkt for Herrens
gjenkomst.
Hvem var det da som satte datoer? Etter at Gud definitivt hadde gjort
noe for å vende en spesiell gruppe mennesker om og fått dem til å
begynne å vandre på den rette åndelige vei, skapte det forvirring i
hjertene på menneskene innen denne gruppen. Så, når Gud tok sitt
salvede kar bort fra scenen, begynte versene i denne lignelsen å bli
aktivisert. Kort tid etter bro. Branhams død begynte nemlig visse
personer å fremlegge datoene de hadde satt for Herrens komme. Disse
datoene var basert på uttalelser bro. Branaham kom med i talene sine.
Disse datoene har kommet og gått, og Herren har fremdeles ikke
kommet tilbake. Hvem tror du nå sier at Herren dryger med sitt
komme? Du har i hvert fall helt sikkert aldri hørt meg komme med en
slik uttalelse. Heller ikke har jeg sagt meg enig med noen annen som
har kommet med liknende uttalelser, og vet du hvorfor? For det første
har vi ikke skriftsmessig autoritet til å gjøre noe slikt, og for det andre
har jeg aldri hatt noen annen grunn til å sette et bestemt tidspunkt for
Herrens gjenkomst. Jeg kan bare si at jeg tror ikke det er lang tid
igjen, for vi ser de samme tegn og forhold i vår tid som Jesus sa skulle
komme forut for Hans gjenkomst. Dere som har vært imot meg i 26 år
fordi jeg ikke ville være enig med dere i å sette årstall, hvor er
datoene deres nå? Gud har latt hedningenes tid vare lenger enn dem
alle. Ingen av årstallene deres har stemt. En av mennene som arbeider
for Det Talte ord forlaget spurte meg om jeg trodde profeten. Dette
skjedde for noen år tilbake. Jeg svarte ham at jeg gjorde det, men
siden han hadde lest vår artikkel om Daniels sytti uker og måten vi la
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det frem på, ville han fortelle meg at profeten sa at det var bare 3 ½ år
igjen. Jeg fortalte ham at jeg visste det. ”Hva tror du om 1977 og det
bro. Branham sa om dette årstallet?” sa han. Da sa jeg ham at det ikke
ville overraske meg det minste om vi fremdeles var her når 1977
hadde kommet og gått. Da rådet han meg til å være litt forsiktig. Dette
er ordene han sa til meg. Hvis han en eller annen gang skulle høre
lydbåndet eller se videokassetten, vil jeg at han skal vite at jeg har
vært forsiktig siden den gangen vi snakket sammen. Det ser imidlertid
ut som vi er her enda. Mine ord har gått i oppfyllelse, men hvor har
det blitt av dine?
Jeg sier ikke dette bare for å kritisere. Jeg håper at jeg kan få noen til å
tenke over tingene og forstå at det finnes ting i Bibelen som
mennesker har oversett bare fordi de trodde at bro. Branhams
forkynnelse gjorde Bibelen overflødig. Han sa mer enn nok til å få
dere på rett kjøl hvis dere hørte det rett, men det er tydelig at dere ikke
gjorde det. Hvis dere hørte det på rett måte, ville dere vært tilbake i
Bibelen, og nå ville dere kunnet lest den på rett måte. Sa ikke
apostelen Paulus i sitt brev til Timoteus (2.Tim. 2:15) at han skulle
legge vinn på å fremstille seg for Gud ( ikke verden, ikke Branhambevegelsen, men Gud) som en som holder prøve, en arbeider som ikke
har noe å skamme seg over og som på rett måte utdeler sannhetens
ord. Når du på rett måte deler ut sannhetens ord vet du hvor du skal
plassere visse ting og du holder dem der. Du forandrer ikke på det fra
sted til sted, dag til dag, eller år til år. Derfor er DA tidsintervallet
etter at Gud sendte en budbærer som forkynte et budskap og lot det
ligge der. Nå er det andre som har ansvaret med å gi Guds folk
åpenbaring. Gud tok mannen hjem, men Han lot budskapet sitt bli
igjen, og det skapte en bevegelse med mange spørsmål. De lurer på
hvorfor Gud gjorde det på en slik måte. Gud hadde fra nå av i hensikt
å ryste og behandle mennesker på en måte de aldri hadde blitt
behandlet før.
Den kloke tjeneren i lignelsen vi har sett på var ikke William
Branham. Det fantes nemlig ikke noen ond tjener på scenen sammen
med ham som kunne oppfylle den andre delen av lignelsen. Skriften
sier klart at de begge må være her samtidig, like før og når Herren
kommer for å hente sin brud, Hans menighet.
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DE ONDE TJENERNES GJERNINGER
La oss se litt på hva denne onde tjeneren gjør. Jeg bønnfaller dere
brødre som har vært mot meg i alle disse år om å våkne opp, for
denne onde tjeneren som er nevnt i skriften kan ikke være menn som
A. A. Allen, Oral Roberts, Jimmy Swaggart eller noen av dem. Det
taler om noen av dere som har vært svært kritiske. Dere har vært klare
til å rettferdiggjøre alle slags tolkninger av sitater. Dere gjemmer dere
bark skjoldet ved å holde dere til uttalelser bro. Branham kom med.
Dere sier dere vet hva profeten sa, men vet dere hva han mente? Hvis
dere ikke vet hva han mente, vet dere ikke hvordan dere skal lese
Bibelen.
Den onde tjener sier at Herren dryger. Her må det ha skjedd noe som
var så enestående at det stimulerte en forventning i hjertene på en
gruppe mennesker. Når de ble opphisset nok, ville denne
forventningen få dem til å begynne å kalkulere og beregne. Fordi de
har fått en sjanse til å se og høre noe, tror de at de har alle svarene, og
de drar av sted. Så tar Gud bort instrumentet de har stolt fullstendig
på, og de blir etterlatt hengende i lufta. De kan ikke noe for at de
fastsetter tider.
Ingen bevegelse på jord etter Reformasjonen har noensinne skapt en
kategori av menn som de som har fulgt bro. Branham. Tiden tillater
meg ikke å begynne å nevne navn på enkeltpersoner, og det de har
sagt og fremmet, og de kalkulasjonene de har gjort angående Herrens
komme. Hver eneste en av kalkulasjonene har løpt sitt løp og de
befinner seg nå i en tidsperiode som er langt bortenfor tidspunktene de
har fastsatt. Til tross for dette angrer de fremdeles ikke for sine
ukristelige veier. De er etterlatt hjelpeløse, men de er for stolte til å
innrømme at de har handlet feil. Hvis deres hjerter var rett for Gud
ville de innrømmet for sin bror at de har feil, og bønnfalt Herren om
nåde og tilgivelse. Så ville de bedt om unnskyldning til de som de har
forvirret. De som de har behandlet som om de var dumme og visste
ingenting. De som ble behandlet som om de ikke visste noe, har stått
støtt på en solid klippe. Denne klippen er selvfølgelig Guds ord
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forstått på den rette måten. Gud har alltid hatt noen få, et eller annet
sted.
Når det gjelder den onde tjeneren i lignelsen, så vil jeg ettertrykkelig
si til dere igjen at den onde tjener må være i live og aktivt fullføre sin
rolle på samme tid som den kloke tjener fullfører sin. Dette må skje
helt opptil det tidspunkt Herren kommer for å hente sin brud. Du må
også forstå at du må se på disse i flertall, for det kommer til å finnes
flere enn en av begge kategoriene. Akkurat som det vil være kloke
tjenere rundt om i verden, vil det også finnes et motstykke, onde
tjenere som uroer folk ved å dømme etter sine egne kjødelige
tolkninger. Disse gjør akkurat det Jesus sa de ville gjøre. Når tiden så
renner ut og de ikke lenger har noe å holde seg til, vil de før eller
senere begynne å si at Herren dryger med sitt komme. Det må skje
fordi Bibelen sier det slik. Men dersom den onde tjener sier i sitt
hjerte… Han kommer ikke offentlig til å si at det ser ut som at Herren
dryger. Nei, han sier det i sitt hjerte, for det er slik en mann tenker.
Når det komplette bildet har blitt uklart for ham, begynner han å gå
rundt og si i sitt hjerte at det ser ut som at Herren dryger med å
komme. Han er for stolt til å si det offentlig, så han sier det bare i sitt
hjerte. Når du møter den typen ute, vil de alltid prøve å unngå en
samtale som tvinger dem til å si litt mer om hva de tror om Herrens
komme. Han vil begynne å unngå det. Derfor hører Herren det han
sier i sitt hjerte.
Se hva han gjør når han føler det slik i sitt hjerte. Han begynner å
behandle sine medtjenere på en dårlig måte. Men dersom den onde
tjener sier i sitt hjerte: Det varer lenge før min herre kommer! Og han
så gir seg til å slå sine medtjenere, og eter og drikker med drankere, da
skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter det, og en time han
ikke tenker. Og han skal hogge ham i sønder og gi ham hans del med
hyklerne. Der skal de gråte og skjære tenner. Medtjenere er ordet som
forbinder de onde tjenerne med de vise. Det betyr at de en gang var i
det samme fellesskap, hadde samme forståelse av ordet, og hadde
fellesskap med hverandre og også gjensidig anerkjennelse. Før eller
senere ble de adskilt på grunn av forholdene og forståelsen, og dette
fikk dem til å gå hver sin vei.
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Du er nødt til å holde dette bildet i et fremtidig perspektiv, og som
også er flertallsperspektiv. Det kunne umulig gjelde bro. Branham når
han var her, fordi motstykket var ikke å se noe sted. De instrumentene
som var involvert, var like opptatt av å komme seg dit de kunne høre
ordet forkynt som noen annen. På det tidspunkt visste de ikke engang
at de var bestemt til å oppfylle rollen som den onde tjener. Ingen
tenkte på å fastsette tider for Herrens komme den gang. Alt blir
tydelig når vi når et spesielt tidspunkt ifølge Guds plan. Slik bør vi se
på dette så vel som andre ting. Tror du at paven i Roma sitter og
planlegger hvordan han skal oppfylle sin rolle som den ANTIKRIST
som er bestemt til å komme på scenen i endenes tid? Jeg kan forsikre
deg om at han ikke gjør det. Heller ikke planlegger disse onde tjenerne
hvordan de skal oppfylle sin rolle. Tiden og omstendighetene ser ut til
å samarbeide for å få alt til å skje.
(49) Og han så gir seg til å sine medtjenere, og eter og drikker med
drankere, (50) da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter
det, og en time han ikke tenker. Han skal begynne å slå sine
medtjenere. Derfor snakker han ikke om verden, for han tråkker ikke
ned presidenten. Han tråkker ned den personen han før hadde
fellesskap med, han som ved Guds nåde har vært i stand til å holde
sine føtter fast plantet på jorden og på de rette stier, uten å kalkulere
en masse tull angående Herrens komme. Den onde tjener tåler rett og
slett ikke å se at den kloke tjeneren blir stående. Han er nødt til å plage
ham og tråkke hans vitnesbyrd ned i søla overalt hvor han drar. Hver
eneste gang den kloke tjeneren vender ryggen til, blir han beskutt av
denne typen. Bare en skitten feiging oppfører seg slik, men jeg håper
du vil tro meg når jeg sier at det finnes mange av dem rundt omkring.
Disse har ikke mot til å komme ut av buskene og snakke for sin sak
ansikt til ansikt.
Jeg har satt mitt eget navn på alt jeg har forkynt i de siste årene, ikke
fordi jeg er stolt av meg selv, men fordi jeg er takknemlig for Guds
nåde i mitt liv. Jeg skammer meg ikke over det Gud har kalt meg til å
utføre, og jeg har verken ønske eller grunn til å gjøre noe annet. En
ting er at en mann er kalt av Gud, men det er noe annet hvis mannen
ikke blir i sitt kall. Gud kaller ikke hver eneste predikant til å gjøre
akkurat samme tjeneste, og derfor la apostelen Paulus vekt på den
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femfoldige tjeneste i den sanne menighet. De har alle en jobb å utføre,
men pliktene deres er ikke like.
Jeg har også gjentatte ganger nevnt at den kloke og den onde tjener
bør tenkes på i flertall, selv om Bibelen bare nevner dem i entallsform.
Jeg har kanskje ikke gitt deg grunnen jeg har for å si noe slikt. Selv
om Jesus snakket om dem i entallsform, så viser vers 49 oss at det er
snakk om flere enn en å tenke på. Og han så gir seg til å slå sine
medtjenere, og eter og drikker med drankere… Dette forteller meg at
hvis det finnes mer enn en klok tjener, så finnes det også flere uvise.
Du er rett og slett nødt til å lese mellom linjene og finne ut at den
andre også skal forstås på samme måte. Det vil hindre deg fra å peke
ut bare en mann som gjør det Bibelen sier, og det vil hjelpe deg til å se
at det finnes flere av dem. Den skitne rakkeren kunne ikke være mot
bare en Guds tjener, han (de som er slik) må være mot alle som gjør
rett. Han gir seg til å slå sine medtjenere (flertall). Grunnen til at
bevegelsen ikke klarer å lese sin Bibel rett er at de tar hvert eneste
skriftsted og fester det på bro. Branham, og overser alt annet som er
av betydning. De onde tjenerne havner selv på et sidespor av en eller
annen grunn, og så prøver de å ødelegge vitnesbyrdet til de som
fremdeles er tro tjenere, menn som de brukte å kalle medtjenere. Av
akkurat den grunn sier jeg at noen av dem kommer til å ende opp ute i
verden igjen. Gud kommer til å tvinge dem tilbake ut i verden hvis de
ikke finner rom for omvendelse. Det finnes ikke noen mellomvei. Du
kan ikke forbli nøytral til Guds ord, du er enten rett eller feil. Dette er
timen da Guds skal bevise for verden at det finnes noen som har
skikket sitt liv rett, uansett hvor mange som blir avslørt som bedragere
og regelrette skurker.
I 20 år har vi underet oss over hvorfor Gud tolererer alt det religiøse
tøvet som foregår. Det er fordi Gud er nådig og langmodig, som det
står i Peters brev. Han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal
komme til omvendelse. Hvis vi i sannhet kan angre og omvende oss
fra våre tidligere gjerninger, så vil Gud tilgi oss og vise oss nåde, selv
om vi ikke fortjener det i det hele tatt. Når Gud skal dømme den
syndige menneskeheten, kan derfor ingen protestere og si at de ikke
har fått en sjanse. Gud er langmodig, og derfor har Han tillatt
menneskene å gjøre det de har gjort selv om Han ikke har behag i det.
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Hans ord kommer allikevel ikke til å vende tomt tilbake. Gud kommer
på et eller annet tidspunkt til å høste fruktene av det, og de vil variere,
alt etter hva som er hensikten med forkynnelsen.
Jesus åpenbarte i tolkningen av den andre lignelsen i Matteus 13 at
ved verdens ende ( som er innhøstingens tid, når Gud samler sammen
sine sanne, og binder resten for den kommende dom) kommer Han til
å sende ut sine engler for å samle sammen alt det som er til anstøt i
Hans rike, og kaste det ut. Engler er tjenende ånder, men de må ha
jordiske kar å arbeide gjennom. De utsender autoriteten og det
jordiske karet utfører den. Alt som er forskjellig fra Guds ord,
kommer Han til å eliminere. Derfor ser vi at Jim Baker, Jimmy
Swaggart, Oral Roberts og andre en etter en blir avslørt og åpenlyst
gjort til skamme. Gud kommer nedover i rekken, og Han har en liste
over dem alle. Han kommer til å krysse dem av, og gjøre deres
villfarelse kjent for alle.
(Matteus 13:41-43) Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de
skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i
lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og
skjære tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike.
Den som har ører, han høre! De som blir buntet sammen for å brennes
skal ikke brennes med en gang. De blir satt til side med dommen
allerede hengende over sine hoder, og holdt slik inntil dommen for
den store hvite trone er fullført. Så blir de kastet i ildsjøen. De blir
nødt til å gå igjennom den store trengsel og lide her på jorden før de til
slutt blir brent levende. Åpenbaringen 20: 12-13 viser oss at Gud skal
oppreise alle de onde døde for å stå for dommens trone før de blir
kastet i ildsjøen, så de slipper ikke unna selv om de skulle gå bort før
trengselen. Bibelen kaller ildsjøen for den andre død.
Etter dette skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. De som
kjenner sin Gud fordi de er av den sanne sæd, vil bli igjen når Gud
samler sammen avfallet. Ved å bruke bilder med kasteskovlen som
eksempel, som Jesus gjorde, så vet vi at når Gud blåser klinten bort,
vil han ikke bry seg det minste om hvilken vei den drar. Han bryr seg
ikke om hvor klinten blir av så lenge hveten blir tilbake. Hvis de går
tilbake ut i verden, er det antageligvis fordi de fremdeles var av
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verden. Det er i hvert fall hva apostelen Johannes sa om den type
mennesker. Guds sanne barn skal først skinne her nede, før de
begynner å skinne i herligheten. Da menigheten først startet opp ( i
Apostelens gjerninger), skinte den. Den var begynnelsen av det Gud
ville menigheten skulle være for alltid. Djevelen ble tillatt å komme
inn og gjøre det han har gjort, men når Gud så bringer den tilbake til
dens originale forfatning kan vi forvente en storrengjøring, rystelser,
forstyrrelser, omveltninger, ja alt man kan tenke seg. Hvis det er
nødvendig kommer Gud til å bruke dette for å eliminere alt det som
motarbeider Hans ord og Hans plan.
Disse onde tjenerne skal gi seg til å slå, plage og prøve å ødelegge de
kloke tjenernes vitnesbyrd og innflytelse. Til slutt ender de opp med å
ete og drikke med drankere. Derfor vil de før eller senere bli nødt til å
slå seg ned sammen med verdens barn. Slike mennesker vil i sitt hjerte
si at alle andre har misforstått det. De vil si at dersom de har
misforstått det, har alle gjort det. Slik vil en person uten en sann
åpenbaring gjøre knipen han er i lettere å leve med.
EN SISTE TANKE ANGÅENDE ONDE TJENERE
(Matteus 24:50-51) Da skal tjenerens herre komme en dag han (den
onde tjener) Ikke venter det, og en time han ikke tenker. Og han skal
hogge ham i sønder og gi ham hans del med hyklerne. Der skal de
gråte og skjære tenner. Ifølge denne lignelsen renner tiden ut for dem.
De har ikke noe igjen å kalkulere med. De kommer til å miste all
interesse, fordi de ikke kommer til å ha noe igjen å arbeide med. Det
eneste stedet de kan gjøre av seg er verden, hvor de kan skjule seg.
Hva sier skriften at Herre skal gjøre? Da skal tjenerens herre komme
en dag han ikke venter det, og en time han ikke tenker. Han skal
skjære ham av og bevare ham til den store trengsel. I mellomtiden
kommer den skitne rakkeren til å fortsette å beskyte de kloke tjenerne.
Kaste gjørme, og gjøre alt han kan for å prøve å ødelegge deres navn
og rykte. Det vil han fortsette med helt til Herren kommer og henter
dem hjem. Dere er nødt til å si at han hadde en mulighet til å gjøre
rett, en like god mulighet som jeg hadde. Han hørte like mye som jeg,
men noe inne i ham gjorde at han tolket det feil, og det er rotet det
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førte ham inn i. En slik tjener kommer ikke til å få del i bortrykkelsen
av menigheten.
Uansett hva de onde tjenerne gjør vil de kloke imidlertid fortsette med
å gi Guds folk mat i rett tid, helt til timen da Herren kommer for å
hente dem. Slik må vi lese Bibelen. Denne kloke tjeneren var ikke
William Branham. Det peker forbi William Branhams tid, til en tid da
det vil finnes et folk som oppfyller begge kategoriene, både kloke og
dårlige. Det er umulig at den kloke tjeneren er her, og når han drar,
kommer den onde på scenen. Lignelsen er ikke skrevet på en slik
måte. For å passe med Bibelen må begge typer være her samtidig. De
kloke tjenerne må være i live og arbeide, slik at de onde tjenerne har
noen å kaste på. Slik må vi forstå skriftene, men bevegelsen i det store
og hele forstår det ikke slik. De har sine egene, private tolkninger av
alt, og alle som er uenige med dem, er på vei mot helvete hvis de fikk
sin vilje.
HVA DE ONDE TJENERNE LIKER OG IKKE LIKER Å
HØRE
La meg vise deg hva de som ikke har en fullstendig åpenbaring liker å
høre. Vi skal se på Lukas`evangelum, Lukas 17:30. Lukas var, som
jeg har sagt før, ikke en disippel som Matteus, Johannes, Markus og
Peter var på den tid. Han var en historiker, men en historiker som
hevdet å ha fullstendig forståelse av tingene han bestemte seg for å
skrive om, tingene du leser i evangeliet hans. Han skrev det Jesus sa
om Noahs og Lots dager og så videre, akkurat som Matteus gjorde.
Husk imidlertid at Matteus var en disippel som vandret med Jesus da
de ordene ble talt, Lukas var der ikke. Han samlet informasjonen sin
fra andres historier.
Ikke desto mindre, her er det Lukas skrev. Men den dagen da Lot gikk
ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela
dem alle. Slik skal det også være på den dag Menneskesønnen
åpenbares. Mange mennesker forstår ikke hva som menes med at
Menneskesønnen åpenbares. Det er helt sikkert ikke snakk om at vi
skal møte Ham i sky. Vi må forstå at Gud her i endenes tid åpenbarer
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seg for sin sanne menighet gjennom sitt ord. Han gjør det på en slik
måte at han fanger oppmerksomheten til Guds barn som er forutvalgt.
Når åpenbaringen av Kristus i Hans ord vokser og skiller seg ut,
skaper den en forståelse. Den skaper en interesse og begynner å
fremkalle en entusiasme i hjertet på den utvalgte. Den utvalgte
begynner å forstå hvordan Herren faktisk ser på dem og snakker til
dem. De ser imidlertid ikke Hans kjød, men i ånden ser de, de
åndelige egenskapene til mannen kalt Kristus. Husk at vi hedninger
aldri har kjent Kristus fordi vi så hans legeme noe sted. Vi har vært
nødt til å tro på Ham på grunn av den åndelige åpenbaringen vi har av
Ham gjennom hans ord. Her i endetiden vil bildet av Menneskesønnen
begynne å vise seg, samtidig som at det skjer ting der ute som for
menigheten er tegn vi skal være på utkikk etter. Derfor ønsker jeg å
vise dere noe fra Guds ord.
Vi forstår at Malakias 4:5-6 har en tofoldig betydning. Den første var
Johannes Døperen, og den andre var William Branham. Vi vet alle at
Johannes døperen var en forløper for Jesu første komme. Derfor sa
engelen Gabriel til Sakarias i Lukas` nedtegnelser at hans kone skulle
få en sønn i sin høye alder, og at hans navn skulle være Johannes.
Engelen fortalte ham hvordan Johannes skulle gå foran Herren i Elias`
ånd og kraft for å vende fedrenes hjerte til barne og ulydige til
rettferdighets sinnelag, og for å gjøre klart et forberedt folk for Herren.
Johannes, forløperen, stod som en mann ved elven, og alle som gikk
ut dit for å høre ham så bare en mann. Tingene han sa dem ryddet en
vei i hjertene deres. Vi kan på den måten si at det var Elias` ånd. Han
var ikke en skrivende profet, han var en talende profet. Med det mener
jeg at det går ikke an å lese Johannes Døperens brev, for han etter lot
seg ikke noe brev. Han etterlot oss ikke noen skrifter. Det eneste vi
har om ham er det noen andre skrev. Derfor trenger vi å forbinde det
med Åpenbaringen 10: 7 når vi kommer ti de siste dager da Malakias
4 igjen skulle aktiviseres. Han var englebudbæreren for Laodikea
menighetstid.
Vi vet at det er den Hellige Ånd i hvilken som helst mann som gjør
ham til noe. Uten den Hellige Ånd er ikke mannen noe som helst og
han kan ikke si noe som helst for å forandre hendelsesforløpet. På den
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andre siden, da Gud salvet denne mannen med åndens fylde som Han
gav ham, så salvet Han ham bokstavelig talt fra et synspunkt til å
oppfylle Malakias 4:5-6 i dets senere oppfyllelse. Akkurat som
Johannes Døperen ble sendt for å forløpe Herrens første komme,
skulle bro. Branham bli brukt for å gjøre klart et folk for Herrens
andre komme. Da han i 1933 døpte ved elven, akkurat slik som
Johannes døpte, ble det sagt til ham av Guds ånd at slik som Johannes
Døperen ble sendt for å forløpe Herrens første komme, slik skulle han
bringe ut et budskap som skulle gå gjennom hele verden og forberede
veien for Hans andre komme.
Husk nå på at Johannes Døperen var ikke en forløper for Herrens
allmenne komme, tjenesten hans var for én nasjon. Vi kan forstå hvor
lett det var for en mann å være forløper for Kristi første komme, for
det var bare for en nasjon av mennesker, og ikke til hele verden. I de
siste dager ble det ikke sendt en budbærer til den jødiske nasjon, men
til en universal menighet. Derfor ble det talt med klare ord på denne
måte da Ånden talte til bro. Branham i 1933. Det var Herrens budskap
som skulle gå gjennom hele verden for å klargjøre veien for Herrens
gjenkomst. Hvorfor skulle Ånden si det på en slik måte? Rett og slett
fordi det var helt umulig for denne mannen å stå legemlig frem for
hver eneste nasjon. Hvis han derimot taler et budskap, så vil Herren la
tiden vare lenge nok til at mannens budskap vil bryte ned hver eneste
nasjons murer, og bryte ned hver eneste ting som hindrer Herren i å få
tak i sin utvalgte.
Andre ting ble gjort i denne mannens liv som ikke ble gjort i Johannes
Døperens tjeneste. Johannes Døperen gjorde ikke mirakler , men han
så allikevel ting i ånden som var viktige for hans kall og hvordan han
oppfylte profetier for den tid. Derfor vitnet han om at Ånden allerede
hadde vist ham at den utvalgte var den han så ånden komme ned og bli
over. Han måtte ha sett noe i Ånden som andre ikke så. Johannes
gjenkjente Jesus i ånden den dagen Han kom gående nedover
elvebredden. Han så at salvelsens tegn hang der i luften. Da Jesus gikk
ut i vannet med tegnet hengende over seg, visste Johannes at dette var
mannen han hadde ryddet veien for. Johannes oppfylte det han var
salvet til å oppfylle, og det gjorde også profeten i vår tid. De hadde
begge den samme Elias` salvelse over seg, men deres tjenester var
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forskjellige. Bro. Branham hadde i salvelsen en nådegave til å be for
syke som Johannes ikke hadde.
I tillegg til det var det også en gave av kunnskap som faktisk trengte
gjennom barrierene til det som er gjemt for menneskets kjødelige sinn.
Akkurat som Jesus demonstrerte da hans disipler kom med Natanael
og Jesus sa til ham at han var en Israelitt uten svik, så holdt bro.
Branham sitt publikum fast på samme måte. Natanael så på Jesus og
spurte Ham hvordan han kunne kjenne ham. Jesus svarte ham da at
Han så ham da han lå under fikentreet, før Filip kom til ham. Det var
nok for Natanael, og han vitnet da at Jesus sannelig var Guds sønn.
Denne samme salvelse var over bro. Branham, og den gav ham
muligheten til å se ting andre ikke kunne se. Det gjorde ham imidlertid
ikke til noe annet enn en Guds tjener. Mange mennesker i dag tror at
han var mer enn en syndig mann som ble frelst på akkurat samme
måte som oss andre, men det betyr ikke at det er sant. Det beviser
bare at de er for blinde åndelig sett til å forstå hvordan Guds Ånd
arbeider gjennom et jordisk kar uten å prøve å gjøre kartet til noe mer
enn det det er. Det er sant at Gud hadde et spesielt arbeid for ham,
men han fullførte arbeidet som en synder frelst av nåde, uten noe som
helst guddommelig ved seg.
De er nødt til å forstå at Gud kan plassere den salvelsen på hvilken
som helst av sine barn når som helst. Likevel har jeg personlig aldri
sett salvelsen på noen annen i samme fylde som bro. Branham hadde.
Gud gjør ikke noe uten å ha en hensikt. Hans hensikt med salvelsen
over bro. Branham var å stadfeste ham som profet-budbæreren til
Laodikea menighetstid. Noen spør seg kanskje om det var nødvendig,
men det var Guds måte å gi hedningemenigheten det samme tegn som
Han gav til jødene i begynnelsen av denne tidsalder. Hvorfor ventet
Han i 1900 år med å gi dette tegnet til hedningene? Fordi dette er de
siste år av hedningenes tid, da de sanne troende skal bringes tilbake til
den samme tro og lære som de troende i den første tid hadde. Ingen
troende i noen av hedningenes menightestider har fått oppleve Jesu
gjenkomst. De hviler alle i Paradis og venter på forvandlingen. Deres
troskap til å leve etter det Gud åpenbarte for dem på deres tid, er deres
garanti for å få del i den neste fase av den første oppstandelse. Du
trenger ikke bekymre deg over at bestefar og bestemor ikke ble døpt i
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Jesu navn hvis de var lydige mot de de visste de skulle gjøre på deres
egen tid. Det er den nåværende generasjon som må følge Gud i den
sannhet Han har åpenbart for tiden. De er uten unnskyldning.
Gud gav oss samme tegn som Han gav den samaritanske kvinnen,
men tegnet var ikke mannen selv. Det som ble manifestert i mannen
var tegnet. Dette er ting som ryster folk når du begynner å snakke om
det, og derfor vil de heller tro at han var Messias. De kan ikke skille
mellom Guds salvelse og mannens kjød. Mannens kjød var en synder
akkurat som alle andre, men husk nå på at Jesus ikke var en synder. I
ham bodde hele guddommens fylde legemlig, men bro. Branham
hadde Guds ånd i et bestemt mål. Han hadde allikevel Guds ånd i
større mål enn noen annen mann har hatt siden Jesus vandret på jord.
Gud åpenbarte sin kraft gjennom denne mannen fra kyst til kyst. I de
forskjellige landene han var privilegert å dra til, stod han og så utover
publikum og snakket til enkeltpersoner som det var umulig for et
menneske å fortelle hvordan de så ut. Han fortalte dem opplysninger
om deres eget liv som han som et menneske umulig kunne vite.
TING MANGE HAR VÆRT VITNE TIL UNDER BRO.
BRANHAMS MØTER
Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt bro. Branham snakke til
enkeltpersoner, beskrive dem og forteller hvor de sitter. Det var
kanskje i et auditorium hvor det var umulig for ham ved sine naturlige
egenskaper å beskrive hva vedkommende hadde på seg hvis
vedkommende stod oppreist, rett og slett fordi personen var for langt
borte. Ånden som snakket gjennom mannen ville fortelle en slik
person hvor han kom fra, hva slags lidelse han hadde eller hva som lå
ham på hjertet. Når salvelsen imidlertid forlot ham visste han ikke mer
om personen enn et hvilket som helst menneske kunne.
Mange ganger har vi sett ham stå foran et publikum og snakke om
først det ene, så det andre. Til slutt ville han plutselig si noe slikt som
at han ventet på Ham. Hvorfor måtte han vente? Fordi han var akkurat
som en hvilken som helst annen mann uten salvelsen. Han var da
begrenset til det han visste i det naturlige. Da salvelsen kom kunne
han fortelle en person han aldri hadde sett før, at han satt på bakerste
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benk, at han var fra Seattle, Washington, og at han ham fra et
fjellandskap hvor det vokser mange grantrær. Han kunne beskrive
landet de var fra og fortelle om dets geografiske bakgrunn.
Jeg kommer aldri til å glemme det som skjedde i Den Åpne Dørs
Menighet for flere år siden. En mann og hans kone satt omtrent tre
benkerader fra scenen. På denne spesielle kvelden ba bro. Branham
for de syke. Mens han holdt på med det, stoppet han, og så på
ekteparet som satt der bak. Han sa til dem: ”Dere lider av en slags
leversykdom. Til og med legene har sagt at de ikke kan gjøre mer for
deg. Er det rett?” Mannen begynte å gråte. Nå hylte kona hans, fordi
bro. Branham fortalte tydelig hva som feilte mannen. Da mannen
løftet hendene, spurte han ham, ”Tror du at jeg er Guds profet?”
Mannen svarte ja. Bro. Branham svarte ham da: ”Fortsett så på din
vei, og la Herren lege deg. Og kona di der, hun lider av trøbbel med
galleblæren. Tror du at Gud kan helbrede deg? Nå hylte hun så høyt at
det var nesten umulig å høre noe som helst. Dette var ikke noe juks
slik som du ser på TV, dette var ekte. Det finnes mange kritikere i dag
som tror at dette var arrangert på tidligere intervjuer eller noe slikt,
slik som du har hørt om i forbindelse med andre predikanters tjeneste.
Jeg kan imidlertid forsikre dere om, hellige, at det var det slettes ikke.
Jeg er viten på det som skjedde ved Guds Ånds arbeide gjennom den
mannen.
Jeg dro til huset hans en ettermiddag. Himmelen var overskyet, og det
regnet litt. Da vi begynte å snakke sammen, fortalte han meg om et
brev han hadde fått samme dag. Mannen som skrev det, hadde ikke
oppgitt navnet sitt, og trodde derfor at bro. Branham ikke visste hvem
han var. Det gjorde imidlertid bro. Branham. Han fortalte meg at de
prøvde å lure ham i en eller annen felle. Det var en slags
ministerforening som ønsket å få ham til å gå med på å holde et slags
møte. Bro. Branham nektet imidlertid å svare dem der og da på når,
hvor og hvordan møtet skulle holdes. Han fortalte meg at de alltid
prøvde å få ham til å binde seg til noe, mens han bare ønsket å bli
ledet av Herren. Akkurat da ringte telefonen. Han svarte, og snakket i
noen få minutter. Da bro. Branham kom tilbake, sa han meg at
mannen som skrev brevet ikke visste at han visste om det. Ved tingene
han spurte om, forsto imidlertid bro. Branham at han prøvde å få
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greie på om han hadde fått brevet, og om han hadde noe svar på det.
Jeg forteller dette bare for å vise dere at hedningemenigheten aldri
hadde sett Guds kraft manifestert på en slik måte før dette tidspunkt.
Når vi leser Apostlenes Gjerninger finner vi ut at Peter hadde liknende
manifestasjoner, men det står ikke noe om hvor ofte ting skjedde på en
slik måte. Det var naturlig at Gud manifesterte seg slik fra tid til
annen. Fra da av var det troens bønn bedt av menigheten som bragte
utfrielse, kastet ut onde ånder og som helbredet mennesker. Slik bør vi
forstå disse ting. Da Gud sendte denne mannen her i endenes tid, var
han en forløper akkurat som Johannes Døperen var det. Guds salvelse
over mannen var imidlertid nødvendig for å gjøre det hele gyldig i
henhold til skriften. Gjennom salvelsen hadde han en gave som fikk
ham til å si ting, til å skjelne ting og til å avsløre ting, noe som ikke
hadde blitt gjort siden Jesus selv tjente på jord.
La meg fortelle dere en hendelse til. Noen av dere eldre mennesker
husker da bro. David Faust fra Canada på høsten 1957 dro gjennom
Jeffersonville på sin vei til Cuba. Dette var før Cubas fall. Jeg husker
at jeg møtte dem i Tabernaklet. Vi var der den morgenen. Familien
Faust, broder og søster Faust og deres sønn og datter kom, og de ble i
området og hadde fellesskap med oss en stund, før de da dro videre til
Cuba. Bro. David Faust, som var en bonde fra den øverste delen av
Vest-Canada, dyrket hvete og slikt. Gud hadde arbeidet på ham lenge
for å få ham til å reise til misjonsmarkene og bli misjonær. På grunn
av gården utsatte han det imidlertid flere ganger. Bro. Branham var
også der oppe i nord på jakt.
I California hadde en spesiell person blitt syk. For å vise dere hvordan
Guds Ånd arbeider, så hadde folket i California ringt til Jeffersonville
for å finne ut om bro. Branham. De ble fortalt at han var i det nordlige
Canada, oppe i fjellene i en eller annen jaktgruppe, og at det var
umulig å nå ham. Folket i California ringte allikevel til Canada. De
ringte til det Kanadiske Ridende Politi, og spurte dem om de kunne
hjelpe til med å finne mannen. De fortalte at de i hvert fall ville ha
ham til å finne en telefon et eller annet sted og be for personen.
Bro. Branham og jaktgruppen hadde dratt tilbake til hytten for natten.
En av dem hadde tatt med seg en liten portabel radio, som ble satt i
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vinduet. Det ble spilt musikk, men plutselig ble musikken avbrutt. Så
ble det meldt at de hadde fått en beskjed fra det Kanadiske Ridende
Politi om å sende ut denne kunngjøringen. Kunngjøringen lød slik:
”Hvis det er en mann i området som hører denne kunngjøringen, kan
du være så snill å dra til nærmeste telefon og be for den og den
personen i California. Du kjenner personen.” Der satt bro. Branham i
en liten hytte ute i villmarken, og fikk plutselig høre en slik melding
på radioen.
Neste dag måtte de ri ganske langt for å komme seg til en bil. Det
nærmeste stedet var en kolonialforretning. På samme tid som bro.
Branham var på vei mot dette stedet, hadde bro. David Faust et uhell
med bilen sin. Han dro til det samme sted, for han visste at de solgte
reservedeler, varer og andre ting. Bro. Branham hadde allerede vært
inne i butikken, brukt telefonen, bedt for personen, og var på vei mot
bilen da David Faust kjørte inn på parkeringsplassen. David Faust
begynte å gå mot butikken, og kjente igjen bro. Branham til tross for
at skjegget hans hadde grodd på grunn av at de hadde vært i fjellet i
flere dager. Han stoppet og sa: Du er bro.Branham! Bro. Branham så
på ham og sa: Du har ikke vært lydig mot Gud, har du? Akkurat slik
traff det ham som en hammer midt mellom øynene. Du har ikke vært
lydig mot Gud! Navnet ditt er David Faust og du er bonde. Det har
ikke gått bra for deg, ting har ikke vært vellykkede. Nå var bro. David
Faust virkelig oppskaket, og bro. Branham sa: Det kommer det ikke til
å gjøre før du først adlyder Gud. Etter denne hendelsen kuttet bro.
David Faust ut gårdsdriften, og dro til Cuba. Der arbeidet han helt til
kommunismen fikk innpass. Han gjorde et vidunderlig arbeid.
Jeg sier disse ting fordi jeg vet at mannen var en forløper, men måten
Guds Ånd arbeidet gjennom ham var et tegn til Laodikea-tidsalderen.
Derfor var han ikke Menneskesønnen, men det var tjenesten som
arbeidet i ham som fikk deg til å føle det som om du satt i selveste
Jesu Kristi nærvær. Alt dette måtte skje og i tillegg måtte menigheten
restaureres tilbake til den originale tro apostlenes lære før
Menneskesønnen kunne åpenbares. Branhambevegelsen i det store og
hele vet ikke hvor de skal plassere favorittskriftstedene de liker å
bruke.
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Matt 24:28 ”Der hvor åtselet er, der skal ørnene
samles.”
Åp 4:7 ”Det første livsvesen er likt en løve, det andre
livsvesen er likt en okse, det tredje livsvesen har ansikt
som på et menneske, og det fjerde livsvesen er likt en
ørn i flukt.”
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