
EN FÖRSAMLING,

SOM FÖRFÖRTS AV VÄRLDEN

 Jesus Kristus, Sin Son, och har gett oss allting gratis i 
 Kristus. Vi är tacksamma mot Dig, Herre, för de förmåner, 
som vi har fått genom det här härliga enastående Offret, som 
Jesus gav för oss på Golgata, så att det försonade oss tillbaka 
in i gemenskap med och gunst hos Dig, så att vi kan få ha 
trösten att veta, att det är skrivet: ”Om Ni förblir i mig och 
mina Ord i Er, så kan Ni be om vad Ni vill och det ska bli Er 
givet.” Nu är vi tacksamma för detta och ber, att Du ska ge oss 
tro till att tro det med allt, som är i oss.
2 Låt oss nu, Herre, lägga åt sidan alla dagens strävanden, 
alla det här livets omsorger, hela vägen från vaktmästaren 
till pastorn, så att det inte skulle finnas någonting annat i 
våra sinnen nu, än att vara väntande, vördsamt lyssnande 
efter att Den Helige Ande ska tala till oss, så att vi kan få 
uträtta någonting gott, för att lära känna mer av Dig genom 
vår sammankomst. För, Herre, det är verkligen därför vi 
kommer den här heta dagen. Tala till oss genom Ditt levande 
Ord och låt det levande Ordet bo i oss och stanna kvar i oss, 
så att vi blir formade och danade, inte efter världen utan blir 
förvandlade genom vår andes förnyelse till Guds Sons form! 
Å, våra hjärtan bävar då vi tänker på det och glädjen över att 
veta, att vi kan kallas Guds söner och döttrar, översvämmar 
våra själar. Vi står just på randen av Hans andra tillkommelse 
och alla nationer och riken skälver under våra fötter, alla 
världens ting försvinner, men vi vet, att en dag ska Han 
komma och ta oss till ett Rike, som aldrig ska ta slut, rättare 
sagt, det ska aldrig rubbas. Och att tänka sig, att vi nu är 
det rikets undersåtar! Å, Gud, omskär våra hjärtan och öron 
idag genom — genom Den Helige Ande, genom tvagningen med 
Ordets vatten! För vi ber om det i Hans Namn och till Hans 
ära. Amen.
3 Jag vill närma mig ämnet i förmiddag. För jag tänkte 
tala om någonting litet annorlunda, om det skulle bli ett 
helbrägdagörelsemöte, men vi annonserade, att bönekorten 
skulle delas ut mellan klockan åtta och halv nio eller nio. Och 
jag bara… Billy kom upp till huset för några minuter sedan 
och han sa, att det knappast var någon här, så han delade 
inte ut bönekorten. Så vi ska… Jag tänkte ta den här texten 
som en tillrättavisning för församlingen. Och jag vill tala över 
ämnet En församling, som förförts av världen. Jag vill nu läsa 
litet ur Domarboken, 16:e kapitlet, börjar med 10:e versen.
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Och Delila sa till Simson: ”Se, du har drivit med mig 
och sagt lögner till mig. Säg mig nu, ber jag dig, vad 
du skulle kunna bindas med!”

Och han sa till henne: ”Om du binder fast mig med 
nya rep, som aldrig har varit i bruk, då skulle jag bli 
svag och vara som en annan människa.”

Därför tog Delila nya rep och band honom därmed 
och sa till honom: ”Filistéerna är över dig, Simson.” 
Och det fanns folk, som låg på lur i kammaren. Och 
han slet av dem från sina armar liksom trådar.

Och Delila sa till Simson: ”Hittills har du drivit med 
mig och sagt lögner till mig. Säg mig var du skulle 
kunna bindas!” Och han sa till henne: ”Om du väver 
in … sju flätorna på mitt huvud i en väv.”

Och hon satte fast dem vid pluggarna och sa till 
honom: ”Filistéerna är över dig, Simson.” Och han 
vaknade ur sin sömn och gick därifrån med bommens 
pluggar och med väven.

Och hon sa till honom: ”Hur kan du säga: ’Jag älskar 
dig.’, då ditt hjärta inte är med mig? Du har drivit med 
mig dessa tre gånger och har … sagt mig vari din 
stora styrka ligger, och har inte sagt mig vari din stora 
styrka ligger.”

Och det hände sig, då hon dagligen hade pressat 
honom med sina ord och anmodat honom, så att hans 
själ blev plågad intill döds.

Och han öppnade hela sitt hjärta för henne och sa 
till henne: ”Det har inte kommit någon rakkniv på 
mitt huvud, för jag har varit en Guds nasir allt ifrån 
moderlivet. Om jag blir rakad, då kommer min styrka 
att gå ifrån mig och jag kommer att bli svag och vara 
liksom en annan människa.”

Och då Delila såg, att han hade öppnat hela 
sitt hjärta för henne, sände hon och kontaktade 
filistéernas hövdingar och sa: ”Kom upp den här 
gången, för han har öppnat hela sitt hjärta för mig. 
Och filistéernas hövdingar kom upp till henne och 
sökte pengar i, rättare sagt hade med sig pengar i 
hennes hand.”

Och hon fick honom att somna in i sitt knä och hon 
kallade på en man och han fick honom till att raka av 
de sju flätorna på hans huvud, och … började plåga 
honom och hans styrka gick ifrån honom.

Och hon sa: ”Filistéerna är över dig, Simson.”
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Och han vaknade ur sin sömn och sa: ”Jag ska gå ut, 
liksom de andra gångerna tidigare, och skaka på mig. 
Och han visste inte, att HERREN hade gått bort ifrån 
honom.”

4 Nu vill jag läsa, som en text för det här ämnet, den finns 
i Uppenbarelsebokens 2:a kapitel, börjar med 21:a och 23:e 
verserna.

Och jag gav henne tid att omvända sig från sin otukt, 
och hon omvände sig inte.

Se, jag ska kasta henne på en sjuksäng och dem, som 
begår äktenskapsbrott med henne, i stor vedermöda, 
såvida de inte omvänder sig från sina gärningar.

Och jag ska dräpa hennes barn med döden. Och 
alla församlingarna ska få veta, att jag är den, som 
rannsakar njurarna och hjärtana och jag ska ge var 
och en av er efter era gärningar.

 Må Herren lägga till Sina välsignelser till läsningen av 
Hans Ord!
5 Simson, en hel del lik församlingen, startade rätt. Han 
startade i rätt riktning. Han startade och kallades för en 
tapperhetens mäktige man. Han började tjäna Herren genom 
att hålla Hans Ord och utföra Hans bud. Och det var litet 
likt församlingen. Den började på, som vi skulle säga som ett 
världsligt uttryck, började med rätt fot, började hålla Herrens 
bud. Och så länge, som Simson följde Herren, använde Herren 
Simson.
6 För Gud kan bevara vem som helst och använda vem som 
helst, som vill efterfölja Honom, för det är Guds uppgift. Men 
då vi viker av bort ifrån det, som hör Gud till, då kan Gud inte 
använda oss längre. Då vi vill vandra stadigt efter Guds bud, 
då vi vill stanna kvar på Bibelns sidor och tillbe enligt det 
skrivna Ordet, tillbe Honom i Anden och i Ordets Sanning, då 
kan Gud använda vilken individ som helst. Men då de får lust 
att vika av efter någonting annat, då kan inte Gud använda 
den personen längre.
7 Så Simson utgör en — en mycket enastående bild på 
församlingen av idag. Då församlingen började, kunde Gud 
använda församlingen, för församlingen vandrade uthålligt 
efter Herrens bud, höll alla Hans domar och Hans lagar och 
utförde alla Hans bud. Och Gud var med församlingen. Men 
det verkar vara så, att det finns ett sådant försvagande ställe 
ibland församlingen.
8 Kom ihåg, vi är inte ute på picknick, vi är på ett slagfält! 
Många människor tror bara, att då de blir kristna, är det allt de 
behöver göra, att det avgör det för evigt, eftersom de är kristna, 
och allting kommer att bli lätt. Få aldrig det i Ditt huvud! För 



4 DET UTTALADE ORDET

jag blev kristen för att kämpa, kämpa trons goda kamp. Jag blev 
en kristen för att komma i stridslinjerna. Vi är kristna soldater 
och vi måste övas och uppfostras och känna till alla fiendens 
tekniker, så att vi vet, hur vi ska befästa oss, för att veta hur 
vi — vi ska utkämpa striden. Och det kan vi bara göra, då Den 
Helige Ande kommer att uppenbara det för oss. Vi kan inte 
godta, vad någon annan nation säger till oss, då vi går ut i krig, 
några av deras idéer. Utan vi måste ta våra egna idéer, på det 
sätt Den Helige Ande skulle leda oss och de idéer Han skulle ge 
oss, för Han är Överbefälhavare för de kristnas armé.
9 Simson gjorde det bra, han var en mäktig man tills han 
började — började liksom (vi skulle kalla det) gå omkring 
som en odåga, tills han började komma utanför sitt eget 
territorium. Och församlingen började sitt lopp väl och var all 
right, tills de började komma utanför sitt territorium. Simson 
började flirta och han flirtade inte med israelitiska flickor, han 
började flirta med filistéiska flickor.
10 Och det är rätt likt det, som församlingen gjorde. 
Den började aldrig vänslas med sina egna, den gav sig ut 
efter otroende och började flirta med de otroende. Det var 
där vi gjorde vårt stora misstag och ett av de största är, då 
församlingen började göra saker, som inte var rätt. Den 
började, liksom Simson, hålla till i dåligt sällskap.
11 Simson, så länge han var i sällskap med Herrens folk, 
gick det bra för honom. Men då han började flirta med dåligt 
sällskap, då kom han i svårigheter.
12 Och det är så, det är med församlingen. Då församlingen 
vördsamt och dagligen följde Den Helige Andes ledning, 
välsignade Gud dem och kraftgärningar och tecken och 
under följde församlingen. Men då den började hålla till 
i dåligt sällskap med världen! En av de värsta sakerna den 
gjorde och det första den gjorde, den började organisera sig 
och bröt gemenskapen med andra troende, för att de fann, att 
nationerna var organiserade. Men det här härliga Evangeliet 
tillägnas inte en enda nation eller ett enda folk. Det tillägnas 
”vem som helst, som vill, låt honom komma”, alla nationer, 
stammar, tungomål och folk. Gud menade aldrig, att vi skulle 
dra gränslinjer.
13 Men människorna ville likna, de jämförde, rättare sagt 
efterlikna, göra som världen gör, säga de saker de gör, göra 
succé på det sättet de gjorde succé. Vi kan aldrig göra succé 
med att göra någonting, som världen gör. Vi kan bara göra 
succé då vi följer Guds lagar och Hans sätt att göra saker. 
Vi kan aldrig göra det genom att gå efter världens mönster. 
Om cigarrettbolaget har haft sina största succéer genom 
teve och öl- och whiskey-sällskapet har fått sin största 
succé genom teve-insatser, så är det inget tecken på, att 
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församlingen ska ha framgång genom teve. Församlingens 
framgång ligger i att predika Evangelium, Guds kraft, och 
Andens demonstration. Vi kan inte säga, att för att teve har 
gjort det-och-det för cigarrettbolaget och de andra bolagen! 
Vi har inget Skriftställe, att vi ska försöka jämföra oss med 
de där människorna. Och så länge vi gör det, kanske vi drar 
stora folkmassor, men det var inte det, Gud vigde oss till att 
göra. Vi tror, att för att vi har alla färger, flyger högt, stora 
organisationer, får mäktiga, färgrika saker att ske, att det är 
en succé. Vi dör dagligen fullt friska, andligt talat. Om vi vore 
tio miljoner till antalet i förmiddag och Den Helige Ande inte 
var med oss, vore det bättre om vi var tio till antalet med Den 
Helige Ande med oss. Vi kan inte jämföra oss med världen.
14 Och en av de första sakerna var, att församlingen 
började organisera sig. Den första organisationen var den 
katolska kyrkan och sedan kom den lutherska kyrkan. Då 
de organiserade sig i den katolska kyrkan för att göra den 
till en organisation, ljöd där en dag ett rop: ”Filistéerna är 
över Dig, Simson!”, och Simson rev sönder den katolska 
kyrkans begränsande band och Martin Luther kom fram med 
organisationen.
15 Sedan band de församlingen med ett annat band, liksom 
Delila gjorde. Och de började… Istället för att ha män, som 
kallats av Gud, män som var kallade av Den Helige Ande, 
kunde kanske inte sitt ABC men de kände Kristus. Då blev 
församlingen moderiktig och formad efter de politiska talarna. 
Och de måste ge sina predikanter ”doktorsgrader”, varenda 
en måste vara teologie doktor. Det var ännu ett rep att 
binda församlingen med. Män far bort och studerar, varenda 
predikantskola försöker åstadkomma en bättre elev, så att 
deras församlingar kan skryta: ”Vår pastor är teologie doktor.” 
Och vad gjorde de? Den ene försökte få mer kunskap än den 
andre. Nåväl, det där betyder inte någonting i Guds ögon.
16 Och det är ingen idé för någon människa att försöka ta sin 
världsliga kunskap och någonsin behaga Gud med den. Den 
är en styggelse i Guds ögon. Man behagar aldrig Gud med 
världsliga strävanden och kunskap, för det ”är fiendskap mot 
Gud”, säger Skriften. Han kan inte göra det.
17 Och var och en försöker få hela kunskapen. De vet precis, 
vad de ska göra och de ord de ska säga och det blir bara ett 
politiskt tal istället för ett kraftigt demonstrerat budskap från 
Den Helige Ande, som sjunker in i människornas hjärtan och 
upptäcker synden. De är utbildade för politiska tal och det 
behöver vi inte. Paulus sa: ”Ordet kom till oss, inte bara… 
Rättare sagt, Evangeliet endast i Ord, utan genom Den Helige 
Andes kraft och uppenbarelse.” Det hade Evangeliet med Sig, 
demonstrerade Den Helige Andes krafter. Men alla de här 
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männen far bort till predikantskolor och de lär sig en väldig 
utbildning, hur de måste stå inför människorna, hur de måste 
presentera sig, hur de måste klä sig och hur de måste uppföra 
sig, de bör aldrig använda fel grammatik. Det där är nu all 
right för ett politiskt tal men vi står inte efter människors 
hänförande ord. Paulus sa: ”Det Evangelium, som jag predikar, 
kom inte på det sättet, utan det kom genom Den Helige Andes 
förnyelse och demonstrationernas kraft.” Kommer inte genom 
ett rätt utformat tal, så att Er visdom skulle vara, rättare sagt 
Er förtröstan skulle vara på människors visdom. Utan det kom 
genom demonstrationerna av den uppståndne Kristi kraft. Det 
är Evangeliet: ”Att känna Honom i Hans uppståndelses kraft.”
18 Var och en försöker tro, att han är litet smartare än den 
andre, vartenda samfund. Metodisterna säger: ”Vi har de 
smartaste männen.” Baptisterna säger, och Church of Christ 
osv., allesammans: ”Vi, vi är de smartaste. Vi, våra — vårt 
folk, vi låter bara inte de vanliga människorna gå ut och 
predika Evangeliet.” Utan de handplockar dem. (Å, Gud, ha 
barmhärtighet!) Handplockar dem, om de är influerade av deras 
särskilda lära, då sätter de dem i församlingen. Gud kan inte 
röra vid honom på något sätt. Jag vill ha någon att predika för 
mig, som har blivit handplockad av Den Helige Ande, som Gud 
har låtit uppstå, inte utvald av människor eller samfund.
19 All kunskap! De säger: ”Å, vi vet allting om det.” och en 
del av dem kan inte ens Den Helige Andes första alfabet. De 
förnekar Det.
20 Det påminner mig om en liten bok jag läste en dag i 
Kalifornien för omkring tio år sedan. Jag kom över den i en 
gammal bokhandel. Jag har glömt, vem författaren var. Bara 
en liten bok för tio cent, men den hade en del sunt förnuft i sig, 
fastän den verkade skämtsam och slug. Men jag fann någonting 
i den, som för mig lät likt Gud. Och en av de små historierna 
började så här. En morgon i en stor hönsgård var det en viss liten 
tupp, som trodde, att han hade all kunskap, som fanns att veta. 
Så han flög upp på en låda och hackade med sin lilla näbb mot 
lådan fyra eller fem gånger, drog tillbaka sitt lilla huvud och 
gol som man aldrig hade hört en tupp gala. Och de andra, han 
tilldrog sig deras uppmärksamhet och han sa: ”Mina damer och 
herrar i den här hönsgården, jag skulle vilja tala med Er alla i 
förmiddag om ett härligt utbildningsprogram, som vi just har 
utformat.” Han sa: ”Jag har behövt en massa kunskap i mina 
studier.”, medan han satte sina glasögon på sin näbb. Och han 
sa: ”Jag har beslutat mig för att vi kycklingar kan förkovra oss 
genom mer kunskap. Därför kan jag tala om för Er, att om vi 
vill gräva och arbeta i en viss inhägnad eller håla, kommer vi 
att hitta en viss vitamin, som kommer att få oss att gala bättre, 
få vackrare fjädrar. Och å, jag kan tala om för Er, hur vi kan 
förkovra oss på många olika sätt.”
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21 Och de små kycklingarna med sina små röda kammar, de 
bara kacklade och sa: ”Är han inte gullig?” Och naturligtvis 
beundrade de honom. ”Å, han är en sådan högt begåvad tupp!” 
Påminner mig om en del av de här skolade predikanterna: ”En 
sådan högt begåvad man! Det är ingen idé, att vi hänger med 
resten av kycklingarna, vi borde allesammans gå med honom.”
22 Nåväl, innan den lille kamraten fått tala till slut, var det 
en annan liten kyckling, som inte hade så vackra fjädrar, 
som kom springande in från resten av hönsgården och 
sa: ”Grabbar, en minut, bara! Jag hörde just den senaste 
rapporten på radio. Kycklingpriset gick upp fyra cent per 
pund, vi kommer alla att gå till slakt imorgon. Vad kommer Er 
kunskap att göra för nytta?”
23 Broder, all den kunskap vi kan samla på oss, vad gör den 
för nytta? Vi är sex fot jord. Vi dör allesammans tum för tum 
och minut för minut. Vår kunskap betyder ingenting. Vi vill 
lära känna Honom! Men de gör så där.
24 Som jag yttrade mig för en tid sedan om en viss liten 
kanariefågel, och han trodde, att han visste all den kunskap, 
som — som man behövde veta och han visste så mycket, att 
han kunde berätta för alla de andra kanariefåglarna om de 
mänskliga varelserna. Så han flyger upp på sin bur och han 
börjar tala om den mänskliga varelsen, hur han visste allt om 
dem. Och helt plötsligt steg en professor från Purdue fram och 
började säga några blankpolerade ord till honom och den lille 
kamraten blinkade med ögonen och vred på sitt huvud och… 
Nu hade han ögon, han kunde se professorn. Han hade öron, 
han kunde höra honom. Men naturligtvis visste han inte vad 
han talade om. Varför? Han har en kanariehjärna. Han har bara 
en fågelhjärna. Det är allt han har. Han har inte en mänsklig 
hjärna, så han kan inte tänka som mänskliga varelser.
25 Och inte heller kan en mänsklig varelse tänka liksom Gud. 
Du är mänsklig och all den världsliga kunskapen är inte mer 
än en kanariehjärna. Allt det Du gör, det skadar Du bara Dig 
själv med. Du måste få Kristi sinne.
26 Orsaken till att folk går och går in i organisationer och sätter 
en handskakning i stället för den nya födelsen, är att de försöker 
kringgå den nya födelsen. De vill inte ha den nya födelsen. Och 
de — de vet, att vi undervisar om det i Bibeln, så de vill ersätta 
det med någonting. Och pingstvännerna är precis lika dåliga, 
de försöker sätta någonting istället. De vill ha klass på det. Det 
måste vara precis så klassiskt: ”Vi ska skaka hand och gå in i 
församlingen och bli bestänkta eller döpta.” eller någonting. 
De är rädda för den nya födelsen. Ibland tror jag, att Branham 
Tabernacle håller på att bli rädda för den.
27 Nu vet vi allesammans, att en födsel, jag bryr mig inte om 
var det är eller var, var någonstans, är en enda röra. Om en 
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baby föds på en hög med agnar, på ett hårt golv eller i en rosa 
dekorerad sjukhussal, är det en enda röra i alla fall. En kalvs 
födelse, en födsel av vad som helst annat är en enda röra.
28 Och den nya födelsen är inte mindre rörig. Men folk är så 
stela: ”Vi ska gå dit, där de skakar hand. Vi ska gå dit, där de 
inte bölar och gråter och slår på altaret och ropar högt.” Man 
vill vara alldeles för mänsklig. Vad vi behöver är födelse, att 
dö ut, att frambringa Liv.
29 Ett frö, en gammal potatis, en sättpotatis, man tar den 
där potatisen och sätter den i jorden. Innan man kan få nya 
potatisar, måste den där gamla potatisen ruttna. Ett sädeskorn 
kan inte alstra nytt liv, förrän det är ruttet.
30 Och en man eller kvinna kan aldrig bli född på nytt, förrän 
deras intellekt och deras eget själv är ruttet, dött, dör ut vid 
altaret och skriker, blir alldeles tillstökad tills stärkelsen går 
ur ens krage och man blir född på nytt genom Guds Ande. Jag 
bryr mig inte om, om man gråter högt, talar i tungor, hoppar 
upp-och-ner, flaxar som en kyckling med avhugget huvud, 
man frambringar nya Liv. Men vi ersatte det med någonting, vi 
vill ha det på det klassiska sättet. Visst.
31 Här om dagen, i fredags, gick hustrun och jag till affären. 
Jag menar inte att tjata om det här. Men då vi gick nedför 
gatan vände jag hela tiden bort mitt huvud hit och dit, från 
nakna kvinnor. Jag lovade Gud, då jag var en blind man, att 
om Han helade mina ögon, skulle jag se på det, som var rätt. 
Och jag har ett litet kors hängande i min bil. Då jag ser sådant 
där, tittar jag på korset och säger: ”Å, Gud, det där är min 
tillflykt.”, då jag ser på korset.
32 Jag såg de där kvinnorna. Meda sa: ”Vi har inte sett en 
enda kvinna idag, som har kjol på sig.” Och hon sa: ”Bill, 
titta på den där kvinnan där med de där små banden runt sin 
överkropp!” och hon sa: ”Menar Du att säga mig, att den där 
kvinnan inte vet, att det där är fel?” Hon sa: ”Om hon inte vet, 
att det är fel, är hon från sina sinnen.”
33 Jag sa: ”En minut bara, älskling. Hon är amerikan, hon gör 
som amerikanerna gör.” Jag sa: ”Jag var i Finland för inte så 
länge sedan, älskling.”
34 Och där frågade jag ut en man, som snäste av mig, doktor 
Manninen. Och vi skulle gå till hälsobadet, som kallades bastu 
och de tar en in och häller hett vatten på, rättare sagt vatten på 
heta stenar och det får en att svettas. Sedan får de en att hoppa 
i isvatten och sedan tillbaka ut. Sedan tar de in en i ett rum och 
det är sköterskor där inne, kvinnor, som skrubbar männen (och 
de är nakna), skickar tillbaka dem till bassängen. Jag ville inte 
gå in. Och jag sa: ”Doktor Manninen, det där är fel.”
35 Han sa: ”All right då, pastor Branham, det där är fel. 
Hur är det då med Era amerikanska doktorer, som klär av en 
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kvinna naken och lägger henne på bordet, undersöker vartenda 
könsorgan hon har? Hur är det med Era sjuksköterskor på 
sjukhusen?”
36 Jag sa: ”Ursäkta mig, broder Manninen — Manninen, Du 
har rätt.”
37 Vad är det? Det är sedvänjor. Då jag var i Paris, kunde jag 
knappast tro det, att urinoarerna för både män och kvinnor var 
samma en. Jag kunde inte förstå det, att toaletterna vid sidan 
av gatan var för både män och kvinnor. Jag kunde inte tro, att 
då kvinnorna gick till stranden för att simma, en pojke och hans 
älskling, hade de inga omklädningsrum, de bara tog av sig alla 
sina kläder till sista plagget, vände sedan ryggen till och satte på 
sig ett litet band och gick och simmade, men det var så. De fäster 
sig inte vid det. Det är en Frankrikes sedvänja.
38 I Afrika vandrade kvinnor och män, unga och gamla, inga 
kläder alls, genom prärierna. Visste aldrig vad en toalett var 
eller något sådant, gick aldrig ur synhåll för varandra. Men de 
vet inte skillnad. De vet inte skillnad. Men det är nationernas 
sedvänjor.
39 Men jag sa: ”Älskling, vi är annorlunda, vi är från en 
annan nation. Vi är pilgrimer och främlingar här, det är det, 
som får de här sakerna att se så fel ut. För Bibeln säger: ’De, 
som har den bekännelsen, visar klart, att de är pilgrimer och 
främlingar, de söker en stad, som ska komma.’”
40 En man eller kvinna i Italien, i Frankrike, i Afrika, i vilken 
annan nation som helst, som någonsin har blivit född på nytt 
av Den Helige Ande, gör inte de där sakerna. De bär inte 
de där kläderna. De bär sig inte åt så där, för de tillhör en 
annan nation, vars Härskare och Skapare är Gud. Vi är från 
Himmelen. Den ande, som är i Dig formar Ditt liv. Om Du är 
amerikan, kommer Du att göra som amerikanerna gör. Om Du 
är fransman, kommer Du att göra som fransmännen gör och 
kritisera den andre. Men om Du är av Gud, kommer Du att 
göra som de gör i Himmelen, för Din Ande kommer från ovan 
och Den styr Dig.
41 Något litet Ni kanske skulle titta på. I Skriften uppförde 
sig dessa, som sökte den här nya staden, annorlunda. De 
bekände sig vara pilgrimer och främlingar. Men på Kains sida 
blev de rymlingar och överlöpare. Men de kristna var pilgrimer 
och främlingar. En rymling har inget hem, en överlöpare är 
en ryslig person. Men en pilgrim är någonting hederligt och 
från en verklig egendom i en annan nation, som försöker hitta 
vägen hem., och bekänner genom sitt levnadssätt, att han har 
någonting, att han är från ett annat land. Där är orsaken.
42 Men ändå, de där människorna, som gör så där, de där 
människorna, som har de där sakerna på sig, låt mig berätta 
för Er! I Sydafrika, då jag såg trettiotusen råa hedningar, 
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spritt nakna infödingar, sexton, arton, tjugo år gamla flickor, 
pojkar med inte en enda söm till kläder, som stod där med lera 
i ansiktet och uppmålade, ben genom sin näsa och träbitar 
hängande i sina öron och korsade människoben, eller något 
slags ben, i sitt hår, djurtänder hängande över dem, nakna 
som de kom till världen och visste det inte. Men då de tog emot 
Kristus och föll på sitt ansikte och tog emot Den Helige Ande, 
steg de upp och la sina armar i kors för att skyla sina bröst, då 
de gick bort och fann kläder att sätta på sig. Varför? De blev 
pilgrimer och främlingar för den här världen. Halleluja! De var 
borta från den. Jaa, sir.
43 Å, ja, de här människorna kallar sig kristna. De tillhör 
församlingar. De går bort och säger: ”Vi är metodister. Vi är 
baptister. Vi är pingstvänner. Vi är sjundedagsadventister. Vi är 
det här, det där och det andra.” Det där har ingenting alls att 
göra med det. Din ande, det liv som är i Dig, driver Dig och talar 
om, vad Du är. Jesus sa: ”På deras frukt ska Ni känna igen dem.”
44 Församlingen har blivit som Israel före dem. De såg, att alla 
de hedniska nationerna hade en kung. Gud var deras kung. Och 
de såg alla de hedniska nationerna ha en kung, så de ville göra 
som de hedniska nationerna och de köpte sig en kung. Och då 
de gjorde det, kom de i svårigheter. Gradvis började det komma 
in. Gradvis började världen smyga sig in i dem. Till sist slutade 
det med Ahab. En enda kung kom bara litet närmare den, litet 
närmare den och till sist klämdes livet ur dem. Och där gick de. 
Och då deras verklige Kung kom, kände de inte igen Honom.
45 Det där är samma sak, som församlingen har gjort. Den har 
adopterat. Var så god! Den har adopterat politik, utbildningar. 
Den har adopterat organisationer, föreningar, stora 
församlingar, högtravande predikanter. Och då den verklige 
Kungen kommer, känner de inte igen Honom och de korsfäster 
just Den Helige Ande, som är deras Konung. De känner 
inte igen Honom utan de skrattar åt Honom och har roligt 
åt Honom. Liksom de — judarna gjorde mot sin Messias, gör 
församlingen på samma sätt mot sin Messias. De vet det inte. 
De har inte den andliga insikten, för de är så influerade av sina 
ögon och vad de ser, stora byggnader, försöker jämföra sig med 
världen. Vi har aldrig upphöjts — uppmanats att jämföra oss 
med världen. Vi har uppmanats att ödmjuka oss.
46 Och en är majoriteten i Gud. Och idag bland 
helbrägdagörelse-evangelisterna ute på fältet är det ett sådant 
tävlande — tävlande. Den ene säger: ”Å, pris ske Gud, jag har 
så och så många tusen. Jag har en större mötesserie än Du 
har.” Vad gör det för skillnad? Om vi har en eller en miljon, 
vad gör det för skillnad? Är vi trogna mot Gud? Är vi trogna 
mot Hans Ord? Består vi Den Helige Andes prov? Är det sant? 
Det är huvudsaken.
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47 Men vi kompromissar ifråga om Bibeln. En massa 
av våra pingstvänner kompromissar ifråga om den här 
Bibelns fundamentala läror. Det är… Jag vill inte såra 
känslor. Jag är i min egen församling och jag tycker, att 
jag bor — jag skulle kunna göra precis vad som helst i min 
församling, för jag predikar Evangeliet. Men det finns 
tiotusentals pingst-predikanter, som vet att det inte finns 
någonting sådant i Bibeln som dopet i ”Faderns, Sonens 
och Den Helige Andes namn.” Jag utmanar ärkebiskopen 
eller vem som helst att visa mig, var någon någonsin blev 
döpt i ”Faderns, Sonens, Den Helige Andes” namn. Men de 
kompromissar, därför att organisationerna har gjort så. Det 
finns inte en enda person i Nya Testamentet och i trehundra 
år efteråt, enligt historien, som inte döptes i Jesu Kristi Namn. 
Vad är det? Organisation. Det var den, som gjorde det. Att 
kompromissa!
48 Och idag har de tagit bort alla gatuarbetarna från gatorna. 
De har tagit bort tamburinen ur kyrkan. De har tagit bort all 
härligheten ur församlingen och fått predikantskole-predikan, 
litet gammal tuppkams-predikan, helt blankputsade i 
föreningen och deras kvinnor bär shorts och dräkter, som de 
är ingjutna i och män, som röker cigarretter och spelar hasard 
och berättar smutsiga vitsar. Det är en skam i Guds ögon. Jag 
vet, att det där är grovt, men det är på tiden, att någon säger 
någonting. Kompromissar, ger upp, uppför sig liksom världen!
49 Jag bryr mig inte om, om jag måste stå ensam, utan någon 
annan än bara Gud, jag ska predika Guds Bibels sanning 
och stå för den. Om jag dör, kommer jag ändå att stå för 
sanningen. Visst. Vi vill ha sanningen. Jag ska inte kunna mäta 
mig med församlingen, utan med Guds Ord ska jag kunna 
mäta mig.
50 Men Delila, la Ni märke till det, hon visste, att Simson 
hade en kraft. Och hon visste inte, vari den där kraften låg. 
Hon kunde inte säga, vad den där kraften var, men det fanns 
någon mäktig kraft, som Simson ägde, och hon ville finna 
den. Och Delila, hon friade hela tiden till Simson med sin 
skönhet. Å, hon klädde sig riktigt sexigt. Och hon gick framför 
honom och ti-hiade liksom en del av dagens små tonåringar 
och — osv., och då man agerar som någonting annat, en 
striptease, då hon försökte fria till Simson.
51 Det där är samma sak, som världen har gjort med 
församlingen. Var är nu Din mäktiga kraft?
52 ”Jo, om vi skulle organisera oss, kommer det att bryta 
kraften.” Den katolska kyrkan gjorde det.
53 ”Men filistéerna är över Dig, Simson,” Och en Luther kom ut.
54 Då organiserade de sig igen. ”Om Du binder mig med ett 
annat rep, kommer det att hålla mig.” Så de gjorde det.
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55 ”Och filistéerna är över Dig, Simson.” Vad hände? Wesley 
kom ut och slet sönder repen.
56 ”Nu har Du lurat mig hela tiden. Vet Du inte, att jag 
älskar Dig, Simson? All right, tala om för mig sanningen i Ditt 
hjärta!”
 ”All right, bind mig med ett annat rep!”
57 ”All right, nu ska vi göra det.” Vad är det där? Det är 
samfundsrepet.
58 ”Låt mig vara fri, så att jag inte har något samfund! 
Då ska jag säga Dig, att Du har mig knäckt.” Så ut kom 
pingstvännerna. Var är Din kraft?
 ”Filistéerna är över Dig.” Och han slet sönder repen igen.
59 Men vad hände nu? Den har fått tag i pingstvännerna, de 
stora teologie doktorerna som sina pastorer, en del stora män. 
De har precis lika mycket skola och ritual som metodisterna 
eller baptisterna eller vilken som helst av resten av dem har. 
Gå in i en kyrka och Du kan inte höra ett ”amen”, precis 
lika kalla som en skara eskimåer direkt från nordpolen. Kalla! 
Likgiltiga! ”Och nu är filistéerna över Dig, Simson.”
60 Filistéerna är över Dig, Amerika. Var är den där andliga 
enheten? Var är pingstvännernas enhet? Assemblies of God och 
United och Church of God och det här, det där, det andra, var 
och en med en annorlunda ism, den här med det där och den 
här med det där. Vi är så söndrade, att man kan fara till en 
stad för att hålla en väckelseserie, om en församling sponsrar 
den, vill resten av dem inte ens delta. Kommunisterna är över 
Dig, Amerika.
61 Var är vår kraft? Var är vår härlighet? Vad är det? Därför 
att vi stod efter en människornas visdom i stället för Guds 
kraft. Å, de har… Våra predikanter osv. är så stela och 
stärkta, att de har organiserat oss, så att vi är så stärkta och 
styvnackade, att folk, man hör aldrig ett rop i församlingen 
längre. Man hör aldrig någon gråta. Botbänken har satts i 
källaren. Det finns ingen härlighet i församlingen längre. Allt 
vi gör, är att luta oss tillbaka precis så stela vi kan vara. Vi 
är inte fria. Vi är bundna. Djävulen med sina modernistiska 
demoner har bundit den levande Gudens församling. Det är 
riktigt. Det finns inte mera någon kraft i församlingen. Det 
finns inte mera någon frihet. Människorna är så stärkta och 
stela. Å, Gud kan komma in ibland pingstvännerna och visa, 
att Han är Gud och bevisa Sina tecken på Sin uppståndelse, 
det skakar dem inte ens. Glory! Å, det är en skam! Jag går 
tvärs över landet, Gud verkar, gör tecken, och folk sitter och: 
”Tja, jag antar, att det där är all right. Å, jag vet, att det 
kan göras.” Det rör dem inte. Varför? De är bundna av Delila, 
världen. De är i bojor.
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62 Nu har de till och med fått in dem i, bundit in dem i en 
konfederation. ”Filistéerna är över Dig, Simson.” Vad tänker 
Du göra åt det?
63 ”Å, vi har stora samfund.” Visst. ”Vi har flera 
medlemmar än vi någonsin har haft.” Men var är Anden? Var 
är Den Helige Ande?
64 Det är det, djävulen har gjort. Den har friat till 
församlingen. Den friade hela tiden till församlingen: ”Kom 
till mig! Jag ska ge Er ett fint, stort tabernakel här borta, om 
Ni bara gör så här. Om Ni gör Er av med den där fanatiske 
predikanten Ni har och får tag i en man, en teologie doktor, 
som har litet förnuft, ska vi bygga en trevlig stor klassisk 
kyrka och vi kommer att vara lika resten av dem.” Fy skäms! 
Ha hellre en man, som inte kunde skilja på kaffe och bönor 
men var fylld med Den Helige Ande, en som var kompromisslös 
genom Guds kraft.
65 Men det har blivit å, så stelt, att någon stackars helig kan 
brista ut i mötet och tala i tungor eller ropa litet grand eller 
göra någonting, och resten av dem kommer allesammans att 
titta sig omkring och stirra. ”Vad var det där? Tja, jag undrar 
varför. Det där måste vara någon fanatiker, som tillfälligtvis 
kom in någonstans.” Ni vet, att det där är sant. Någon stackars 
helig stiger in, blir lycklig nog för att räcka upp sina händer 
och gråta och prisa Herren, någon som kommer att ropa 
”amen” till Evangeliets predikan, och resten av dem vänder sig 
om och ser efter, vad han sa. Det där är pingstvänner. Vad är 
det för fel? Ni efterliknar metodisternas mönster, baptisternas, 
de efterliknade katolikernas mönster, katolikerna efterliknade 
dödsrikets mönster. Och allihopa, de är allesammans efter 
dödsrikets mönster. Riktigt!
66 Delila har uppvaktat in Er i stora kyrkor, fina, utbildade 
predikanter, att ta den bättre klassen. ”Mja, Du vet, 
Den-och-den här nere är miljonär, om vi bara kunde få honom 
att komma in i vår församling, oj, oj.” Om han inte är född på 
nytt, då förtjänar han inte att vara där. Jag bryr mig inte om, 
om han har en miljon dollars. Om han äger fyrtio Cadillacs, 
vad han än har, måste han bli född på nytt, komma raka vägen 
fram till en pånyttfödelse och bli född på nytt genom Den 
Helige Ande och komma ut därifrån i en ny födelse, snora 
(Ursäkta mig!), gråta och skrika och hålla på liksom resten av 
dem gör och efteråt leva ett liv, som bevisar, att han har fått 
det. Amen. Det är vad man behöver.
67 ”Simson, filistéerna är över Dig.” Kommunisterna är över 
Dig. Världen är över Dig. Djävulen är över Dig.
68 De går tillbaka och de ser Guds Ande utföra 
kraftgärningar och göra saker, som har att göra med Hans 
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uppståndelse, som Jesus lovade, de säger: ”Du vet, jag tror 
broder Branham har en massa mental telepati. Min pastor sa, 
att det var av djävulen.”
69 Din stackars skenhelige, bedragne, alldeles upputsade 
otrogne, Din ulv i fårakläder, Jesus sa: ”Om Ni hade känt mig, 
skulle Ni ha känt igen min tid.” Men Ni har en skara Saular, 
som försöker göra Er lika resten av världen.
70 Vi vill ha en skara Gudsmän, som inte kompromissar ifråga 
om Ordet utan predikar sanningen och står för Den Helige 
Andes dop.
71 Men vad har världen gjort? Den rakade bort all Din kraft. 
Ni föddes till nasirer, pingstvänner, men världen rakade förvisso 
bort Er kraft. Nu är det precis lika stelt som resten av dem.
72 Vad ska vi göra? Vad kommer att ske? Det finns en härlig 
sak, som jag kan tänka på för att avsluta den här texten.
73 Medan Simson var bunden… Vi kan inte få väckelse. Lyssna 
till vår lojale broder Billy Graham: ”Väckelse i vår tid.” Lyssna 
till Oral Roberts rop: ”Väckelse i vår tid.” Lyssna till resten av 
dem: ”Väckelse i vår tid.” Hur ska vi kunna ha väckelse, då vi är 
bundna? Vi har bundit Den Helige Ande med våra organisationer 
och traditioner och vi kan inte få en Den Helige Andes väckelse. 
Amen. Jag vet, att det där är svidande hett väder, men det är 
sanningen. Hur skulle vi kunna få en Den Helige Andes väckelse, 
då man är så bunden och stel? ”Ett sken av gudsfruktan” säger 
Bibeln att de skulle ha. ”Ett sken av gudsfruktan men skulle 
förneka dess kraft.” Vilken kraft? Organisationens kraft? 
Världens kraft? Församlingens kraft? Den Helige Andes kraft. 
Det är den hemliga platsen i församlingen. Och då församlingen 
adopterar utbildade predikanter och stora byggnader och 
grannlåt i stället för den gammaldags Helige Ande, vore det bäst 
att de återgick till sin uppgift. Amen. Sant. Hur ska man kunna 
få en Den Helige Andes väckelse, då folk kväver Den och binder 
Den och är rädda för Den? Det är där felet ligger.
74 ”Filistéerna är över Dig.” Men det enda välsignade hopp vi 
har, medan Simson var i fängelse…
75 Vad var det första de gjorde, då de fångade honom? De band 
honom först. De tog bort hans kraft, de fann hans hemlighet. 
De fann Din hemlighet. Världen fann Din hemlighet. Nu 
kortklipper Ni kvinnor Ert hår allesammans, det blir som 
världen. Ni män går allesammans och uppför Er liksom världen. 
Det är all right, berätta vitsar och smutsiga vitsar och gå ut och 
röka några cigarretter och springa ut med grannarnas hustrur 
och allting annat sådant, en liten sällskaplig drink, för att 
behålla Ert jobb. Jag skulle hellre ligga på magen och äta salta 
kex och dricka vattenledningsvatten och förbli ren och äkta 
inför Gud än att kompromissa för något som helst jobb. Det är 
riktigt. Sann. Förbli sann inför Gud!
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76 ”Simson, filistéerna är över Dig.” Branham Tabernacle, 
världslig-ismen håller på att krypa in ibland Er. Hur är det 
med det? Har Ni avslöjat Er hemlighet? Har Du avslöjat den 
där hemligheten, som Gud gav Dig, då Du vältrade Dig där 
i sågspånet för några år sedan? Har Du låtit den krypa ut 
tillsammans med sällskaplig, formell andakt? Vad har hänt 
med Er? Gud kan komma ner och utföra en kraftgärning och 
gå raka vägen ner genom åhörarskaran och berätta för folk om 
deras hjärtans hemligheter och allting och hela de sjuka och 
plågade och göra tecken och under och predika Hans Ord så 
intensivt de kan genom Den Helige Ande. Och folk säger: ”Ja, 
jag antar, att det där är all right. Vi tycker om att lyssna till 
det någon gång emellanåt, om vi inte är för trötta.” Det där är 
Branham Tabernacle. Filistéerna är över Dig.
77 Då det brukade vara så, då Ordet predikades, att de gamla 
heliga med tårar i sina ögon reste sig upp på sina fötter och 
gick, snyftande, kanske inte sa ett ord, gick bara runt två eller 
tre gånger och satte sig ner, så fyllda med Den Helige Ande! 
Ordet gav dem mat! ”Människan ska inte leva allenast av bröd 
utan av vartenda Ord, som utgår ur Guds mun.” Filistéerna är 
över Dig, Branham Tabernacle.
 Filistéerna är över Er, pingstvänner.
78 Naturligtvis fick filistéerna tag i Er, resten av Er, för länge 
sedan, då Ni organiserade Er så strängt, att ingenting kunde 
komma in, om man inte var presbyterian, baptist, metodist, 
katolik eller någonting. Ni ville inte ha någonting att göra med 
resten av dem.
79 Så, väckelse i vår tid? Hur kan vi få det, då Den, som 
normalt ger väckelse, är bunden av världen? Gud kommer inte 
att komma in, där världen är, det kan Ni bara lita på. Om Ni 
förbinder Er med världen, då är det — är det alltsammans. 
Då man låter världen krypa in, man börjar uppföra sig som 
världen, då är det slut med en. Men då man skär av varenda 
boja från världen och kommer till Gud, kommer Gud att 
använda en, tills man börjar flirta igen.
80 Här är det enda hoppet jag har i förmiddag, för att avsluta 
mitt Budskap, det är det här: ”Medan Simson var bunden, 
växte en ny hårkalufs ut.”
81 Gud, sänd oss en Församling till just före ändens tid, 
så att Den Helige Andes Kraft kan komma in i henne, i 
Andens demonstrationer och Markus 16 kan följa med 
Församlingen! Apostlagärningarna 2:4, Apostlagärningarna 
2:38, alltsammans kommer att följa med Församlingen, 
vid dess sida. Tecken och under åtföljer apostlarna. Hans 
uppståndelses mäktiga tecken åtföljer dem. Medan vi är i 
fängelse, låter Gud säkert en snagg växa upp någonstans för 
den sista stora tillintetgörelsen. Må det vara Du, min kristne 
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vän här i förmiddag, må det vara Din styrka, som har börjat 
växa! Jag ber, att det här Budskapet i förmiddag och ute i 
landet, dit det här kommer att gå, jag litar på, att det här 
Budskapet kommer att hjälpa till att ge vitaminer till Ditt 
system, som kommer att låta en andlig kraft växa upp igen i 
Ditt liv.
 Låt oss böja våra huvuden och be!
82 Å, Herre Gud, Himmelens och jordens Skapare, det 
eviga Livets upphovsman och Givare av varenda god och 
andlig gåva, ta de här orden i förmiddag och placera dem i 
hjärtat och vattna dem, Herre! Må människorna be över de 
här sakerna och förstå, att världen har friat till församlingen 
och till sist har funnit dess Kraft, funnit dess hemliga plats, 
funnit var dess hemlighet ligger och har rakat av den! Har 
tagit de människor, som en gång utropade segern, en gång 
hade seger och har rakat av dem, så att de stannar hemma 
på onsdag kväll för att titta på ett TV-program. Tagit bort 
glädjen från deras hjärtan och gett dem mer kärlek till 
världen än de har till Gud. Har gett dem mera värld, för 
världslighet, mer längtan efter världslig underhållning än 
efter att få Evangeliets predikan. Om det inte är en skicklig 
orkester och en massa hålligång och ropande och hålligång, 
då vill de inte ha det gamla Evangeliet längre, det som ger 
själen glädjetårar, det som kommer tillbaka med gudomlig 
helbrägdagörelse, det som ger tillbaka de apostoliska gåvorna 
åt församlingen, det som hämtar in den uppståndne Kristus, 
den här tidens Messias.
83 Men liksom Israel var bundet av — av sina kungar, så att 
de inte kunde följa den verklige Kungen, och den verklige 
Kungen, då Han kom, kände de inte igen Honom. Så är det 
idag. Å, Herre, Härlighetens Konung har uppenbarats i form 
av Den Helige Ande och, Herre, de vet det inte. De känner 
inte igen det. De är så organiserade, så strängt, att de inte 
förstår det, för att det inte är i deras organisation. Herre, 
det här är ett djävulens verk, som har gjort det här mot 
människorna.
84 Må Guds Simson, må de sanna i hjärtat, de där som längtar 
och gråter och pläderar och håller fast, må de stå fast vid det, 
Herre, tills den nya kalufsen växer ut, tills det åter kommer fram 
en glädje i Zion och det kommer fram en grupp, som kan känna 
igen och förstå, som kan se Messias och den fördolda Kraft, som 
är gömd för världen, som de inte förstår nu! Bevilja, Herre, att 
de får se det här! För vi ber om det i Jesu Namn. Amen.

[Tomt ställe på bandet. — Utg.]
… Kraften just nu,
Å, Herre, sänd Kraften just nu
Och döp varenda en!
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De var i den övre salen,
De var alla i ett ackord,
Då Den Helige Ande kom ner,
Som var utlovat av vår Herre.
Å, Herre, sänd Din Kraft just nu,
Å, Herre, sänd Din Kraft just nu,
Å, Herre, sänd Kraften just nu
Och döp varenda en!

85 Så jag älskar Honom! Sänd bara Hans Kraft! De var i den 
övre salen, allesammans i ett ackord. All världen hade runnit 
av dem. De var uttömda och Den Helige Ande kom.
86 Idag säger de: ”Kom, gå in i församlingen, skriv Ditt namn 
i boken. Eller böj Dig ner och säg: ’Jag bekänner Kristus som 
Guds Son.’, stå upp!” Djävulen gör samma sak. Förvisso. 
Djävulen döptes då Judas döptes. Djävulen gick ut och predikade 
Evangelium då Judas gick ut och predikade Evangelium. Men 
djävulen fick inte Den Helige Ande. Det var just det. Det är där 
den fördolda Kraften är, den där uppståndelsen, det där man vet 
säkert bortom en skugga av tvivel. Amen.
87 Han är här. Samme Helige Ande, den som var över Messias, 
är fortfarande över Sin Församling. Han lämnar Den aldrig. 
”Jag ska alltid vara hos Er, till och med i Er, till världens ände. 
Jag kommer att vara där. De gärningar, som jag gör, ska Ni 
också göra. Mer än detta ska Ni göra, för jag går till min Fader.”
88 Men världen kompromissar med det. ”Å, den tiden 
är förbi!” Precis vad djävulen vill, att man ska göra. De 
vill, att man ska förhärliga sig. Gud vill ha en döpt. Gud 
vill att man… Man säger: ”Å, jag tror inte på allt det där 
hålligånget.” Fortsätt och lev, fortsätt och lev i Din synd, lev 
i Din synd! Men tills man ruttnar, tills man ruttnar bort från 
sina egna idéer, tills man ruttnar bort från sina egna maner 
och blir återskapad igen och född på nytt och det där nya Livet 
blir helt och hållet annorlunda än det, som gick ner.
89 Ett sädeskorn går ner gult, det kommer upp grönt. Går ner 
hårt, inpackat, det kommer upp böjligt och vajar i vinden. Å, 
glory! Halleluja! Då vindarna börjar blåsa, kan kornet inte 
göra någonting annat än att röra sig, vaja, men det lilla — det 
lilla bladet spänner sig och fröjdar sig, växer då, blir starkare. 
Det kan aldrig bli ett blad, förrän kornet är dött och ruttet. 
Inte bara dött, utan ruttet. Kan inte komma tillbaka längre, 
utan livet kommer ut ur det.
90 Som jag sa för en stund sedan, en födelse är någonting 
hemskt, smutsigt, snuskigt, det snuskigaste snusk, men det är 
där livet ligger. Då man räknar sig själv som snuskig, räknar 
sina metodistiska, baptistiska och pingst-läror som snuskiga 
och dör ut vid altaret, då kommer nytt Liv in. Den Helige Ande 
för en in ovanför det där, man ser Gud.
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91 Vi ska se Honom en härlig dag. En dag bortom den dödliga 
kunskapens räckvidd ska vi se Honom. Tror Ni det? En dag 
bortom den dödliga kunskapens räckvidd väntar en glad 
morgondag på mig.
92 Jag stod här uppe på hörnet igår kväll och tyckte, att jag såg 
lille rabbi Lawson. Då han brukade vara här nere och sträcka sig 
runt med sin gamla käpp och dra mig vid halsen, med sin käpp 
runt min hals, hit upp till predikstolen och sjöng den där sången: 
”Det väntar mig en…” [Blankt ställe på bandet. — Utg.] …?…
93 Någonting skedde! Det tog ut världen. Jag började se 
saker annorlunda. Jag har oroat mig så mycket över sättet de 
här amerikanska människorna handlar på, då jag hela tiden, 
jämnt och ständigt, år för år, ser män och kvinnor, hur de 
förnedrar sig och kommer ut i synden, tills jag nästan fick ett 
sammanbrott två eller tre gånger, då jag oroade mig över det. 
Igår sa jag till Gud: ”Jag ska inte oroa mig mer. Ditt Ord sa, 
att det skulle vara så. Men jag ska stå i gapet och ropa emot 
det med allt, som finns i mig.”
94 Här om dagen, då jag stod uppe vid Greens Mill, min 
grotta, långt bort i vildmarken, hade jag bett hela dagen. Och 
omkring klockan tre gick solen ner och jag stod där uppe och 
tittade ut, kom ut ur grottan upp på en stor klippa. Och jag 
stod där och tittade österut och prisade Herren. Och jag kunde 
se solen sänka sig ner in mellan träden uppe på bergets topp, 
då jag tittade tvärsöver bergsklyftan över in i de andra och 
med en massa djurspår, precis så stilla det kunde vara. Och jag 
sa: ”Herre, en dag gömde Du Moses i klippans rämna och Du 
gick förbi honom, för att han var trött. Men då Du gick förbi, 
sa han att ’det såg ut som ryggen på en man.’” Jag sa: ”Göm 
mig i rämnan, Herre!” Ungefär vid den tiden kom där vid ena 
sidan av mig en liten Vind, som rörde sig ner genom buskarna. 
Den rörde sig rakt framåt, kom precis ner vid sidan av mig, en 
liten Vind, som kom ner, gick ner genom skogen. Jag stod där.

En dag, Gud allena vet precis var och när,
Kommer alla det dödliga livets hjul att stanna,
Då ska jag fara för att bo på Zions höjd.
En dag bortom den dödliga kunskapens 

räckvidd,
En dag, Gud allena vet precis var och när,
(Vad kommer att ske? Hon kommer att stänga 

av alla de här små hjulen, som snurrar.)
Kommer alla det dödliga livets hjul att stanna,
Då ska vi fara för att bo på Zions höjd.
Sänk Dig ner, ljuvliga vagn,
Som kommer för att bära mig hem,
Sänk Dig ner, ljuvliga vagn,
Som kommer för att bära mig hem!



EN FÖRSAMLING, SOM FÖRFÖRTS AV VÄRLDEN 19

Om Du kommer dit före mig,
Då Du kommer för att bära mig hem,
Säg till broder Bosworth och alla mina 

vänner också,
Precis då Du kommer för att bära mig hem!
Sänk Dig nu ner… (Den kommer att dyka 

ner en dag och plocka upp mig.) … 
vagn…

(Vartenda träd kommer att stå i brand, Guds 
Änglar, eldvagnen) … för att bära mig 
hem,

Sänk Dig ner, ljuvliga vagn,
Som kommer för att bära mig hem!

95 En av dessa dagar, en av dessa dagar i min dödsstunds 
djup, väntar jag mig, att Han ska komma. Det är riktigt.

Jag tittade över Jordan och vad fick jag se,
Som kom för att bära mig hem? (Liksom då 

gamle Elia tittade över Jordan)
En skara lysande Änglar, som kommer efter 

mig,
De kom för att bära mig hem.
Sänk Dig ner, kom långt ner, ljuvliga vagn,
Som kommer för att bära mig hem,
Sänk Dig ner, ljuvliga vagn,
Som kommer för att bära mig hem!

96 Herren Jesus, den här vagnens välsignade Förare, 
Piloten för Zions gamla skepp, Livets båt, rör Sig ner genom 
byggnaden och talar, Hans Närvaro är här. Just Den Helige 
Ande, som lät Honom uppstå från graven är här.
97 Eftersom de inte gav ut några bönekort, finns det någon 
här, som inte kom från staden, som jag inte känner till, som 
är här för att få förbön? Räck upp Era händer, det där vet jag 
inte. Räck upp Era händer! Jag vet inte. Du, Du där. Jag tror 
den lille mannen med mustaschen där bak, någon räckte upp 
sin hand där bak på det sättet. Jaa, Du, räckte Du upp handen? 
All right. Där bak, Du, sir. All right. Är Ni främlingar för 
mig allesammans? Herren Jesus, samma Herde för hjorden här, 
tror Ni, att Hans löften är sanna? Han smörjer Sin församling 
och ”De gärningar jag gör, ska Ni också göra. Till och med 
mäktigare än det här ska Ni göra, för jag går till min Fader. 
Mer än detta!” Tror Ni på det där?
98 Räckte Du upp handen på att Du inte kände mig? Tror Du 
Gud kan tala om för mig, vad som finns i Ditt hjärta, kan tala 
till mig precis liksom Han gjorde med kvinnan, som rörde vid 
Hans klädnad? Tror Du Han är Översteprästen, som kan röras 
av känslan för våra krämpor? Om Gud kommer att uppenbara 
Dina omständigheter för mig, kommer Du då att tro, att jag är 
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Hans profet, tro att Hans Närvaro är här och att det är därför 
Han tillåter det? Du ber för Din hustru. Hon har en bruten 
höft, höften är ur led. Det är riktigt. Om det är riktigt, så stå 
upp! All right, gå och finn henne frisk! Amen.
99 Hur är det med Dig där bak, den lille mannen, som reste 
sig upp, som hade mustaschen? Tror Du av hela Ditt hjärta? 
Tror Du Gud skulle kunna tala om för mig Dina besvär? Tror 
Du Din son kommer att bli bra? Gör Du? Har en pojke, han 
har hjärnförlamning. Det är riktigt. Du är inte… Det är från 
Kentucky. Om det där är riktigt, så räck upp Din hand. Jag 
känner Dig inte, eller hur? Om jag gör det… Räck upp Dina 
händer så här på att vi inte känner varandra. Det är riktigt. 
Litar på Gud. Tror Du? Eftersom Du tror, finn Din pojke på 
det sätt Du tror! La Dig bara på hjärtat.
100 Vem var det här, som räckte upp sina händer, som jag 
inte — inte… Var det Du? All right, mister, tror Du, att jag är 
Guds profet? [Mannen säger: ”Amen.” — Utg.] Gör Du, av hela 
Ditt hjärta? Du behöver inte komma upp, stå bara just där! All 
right, sir, det som är Ditt besvär, Du har sockersjuka. [”Det 
är riktigt.”] Och den plågar Din fot. [”Ja.”] Du är från Ohio. 
[”Ja.”] Ditt namn är Mr. Miller. {”Det är riktigt.”] Far tillbaka 
hem och bli bra! All right, tro av hela Ditt hjärta! All right.
 Tro av… Tro det! Om Du kan tro!
101 Damen, som sitter här, räckte Du upp Din hand? En stor 
dam, glasögon på sig, tror Du av hela Ditt hjärta? Tror Du 
med… Tror Du, att jag är Guds tjänare? Gör Du? All right, 
om Gud kan tala om för mig, vad som är Ditt besvär, kommer 
Du att tro? Hjärtfel. All right, räck upp Din hand, om det där 
är riktigt! All right.
102 Damen här bredvid Dig reste sig upp. Hjärtat, men 
egentligen är det Dina ögon. Jag känner henne. All right, om 
Du kan tro!
103 Där bak, nästa man där bak har hjärtfel också och en 
hudsjukdom. Tror Du, att Gud kommer att göra Dig bra? Gör 
Du det, sir?
104 Det finns en man där bak någonstans, som räckte upp sina 
händer, som inte… Herr Schubert, All right, sir. All right, 
tror Du? Det är för Dina ögon också, eller hur? Du ber för Din 
mor, som sitter där ute också. Om det där är riktigt, så räck 
upp Din hand! Vi är främlingar. Är det riktigt? Skaka Din 
hand, skaka Era händer mot varandra! All right, det där är 
riktigt. Om Du kan tro, så kan Du få!
105 Den uppståndne Jesus Kristus är i byggnaden. Han är den 
samme. Vad betyder det för Dig? Har Du låtit världen suga all 
kraften ur Dig? Glory! Jag vill ha pånyttfödelse! Jag vill ha 
nytt Liv! Jag bryr mig inte om, vilket plan det kommer med, 
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om jag måste vara en frimickel, vad som helst. Jag bryr mig 
inte om, vilket plan det kommer med, jag vill ha den verklige 
Helige Ande, som är över mig nu. Jag vill behålla Den! Jag vill 
hellre ha Den än allt, som hör världen till. Amen! Tror Ni? Tror 
Ni, att Han är här?
106 Lägg Era händer på varandra då! Säg mig en enda sak till 
Han skulle kunna göra! Ingenting. Ha tro nu! Tro, att det är över!
107 Herre, Gud, Himmelens och jordens Skapare, det Eviga 
Livets Upphovsman och alla goda gåvors Givare, Din Ande är 
här och smörjer så, Herre, det ser ut som om byggnaden andas, 
rör sig fram och tillbaka. Varför kan inte människorna förstå 
det, Herre? Har de — har de umgåtts med världen så mycket 
och blivit så formella och stela, att de inte kan känna igen Dig 
längre? Herre, Gud, må den här Kraften träffa varenda en och 
varenda sjuk person bli helad, varenda syndare frälst och Gud få 
Äran! Genom Jesus Kristus, Guds Son, ber jag om det. Amen.
108 Tror Ni på det? Räck upp Era händer! Tar Ni emot Er 
helbrägdagörelse? Gud välsigne Er! Gå nu och finn det precis 
som Ni tror, det kommer att vara på det viset. Jag ser syner bryta 
fram över andra. Det är riktigt. Jag måste komma tillbaka ikväll.
109 Om Ni inte tror nu, kommer Ni aldrig att tro. Det är riktigt. 
Jesus gjorde det en enda gång och de sa: ”Du är… Vi vet, att då 
Messias kommer, ska Han tala om det här för oss.” Hon sa: ”Jag 
vet, att Messias kommer att göra det där. Men vem är Du?”
 Han sa: ”Jag är Han.”
110 Då sprang hon in i staden och sa: ”Kom, se en Man, som 
visste vad jag var och vad jag har gjort. Är inte det här Messias?”
111 Han sa: ”De här sakerna kommer att ta form igen i den 
yttersta tiden. Församlingen kommer att predika Sanningen, 
Den kommer att stå på Ordet. Den kommer att hålla alla Guds 
Bud. Den kommer inte att umgås med världen. Och därigenom 
kommer jag att verka och göra samma saker.”
112 Men Han sa: ”De kommer att vara besinningslösa, 
högmodiga, älska nöjen mer än Gud, trolösa, falska anklagare, 
ha ett sken av gudsfruktan”, mycket religiösa, går till kyrkor. 
”Ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess Kraft. Vänd Dig 
bort ifrån sådana!”
113 Ni människor, var Ni än var i församlingen, som Han 
kallade ut just nu, synen har gått ifrån mig. Om — om det där 
var sanningen, det jag sa, och jag inte visste det där om Er, 
räck upp Era händer, vem det än var! Över hela församlingen, 
varenda — varenda person. All right. Förstår Ni? Känner dem 
inte, har aldrig sett dem, men Den Helige Ande är här och Han 
känner dem. Kan Ni inte se, att det inte är jag?
114 Lyssna! Om Han kan anförtro det där åt mig, kommer 
Han att anförtro mig Ordets Sanning, för Sanningen kan bara 
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komma genom Ordet. ”Omvänd Er, varenda en, och bli döpta 
i Jesu Kristi Namn till syndernas förlåtelse, så ska Ni få Den 
Helige Andes gåva, för löftet är till Er och till Era barn, de som 
är långt borta, ja så många, som Herren, vår Gud, kommer att 
kalla.” Tror Ni på det? Det ska bli dopförrättning om bara ett 
ögonblick.
115 Låt oss böja våra huvuden! Jag ska be pastorn be 
medan de gör i ordning för dopet. Jag tror det kommer en 
dopförrättning. All right. 
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