
SLANGENS SÆD

 Kjære Gud, den store og mektige Gud, Som dannet  
 alle ting ved Sin Ånds kraft; og har brakt Jesus Kristus, 
Sin enbårne Sønn, Som frivillig døde for oss syndere, den 
Rettferdige for de urettferdige, for å forsone oss tilbake inn 
i dette vidunderlige fellesskapet som vi igjen har med Gud. 
Som vi blir fortalt i det velsignede Ord, at vi hadde fellesskap 
med Ham før verdens grunnvoll ble lagt. “Da morgenstjernene 
sang sammen, og Guds sønner ropte av glede, langt tilbake før 
verdens grunnvoll ble lagt.” Hvordan vet vi at Lammet ikke 
ble slaktet på samme tid; at da Gud, i Sin store tanke, så oss 
rope og glede oss i vår frelse gjennom Jesus!
2 Og, i kveld, har vi bare en forsmak av den store 
Guddommelige herligheten som vil bli åpenbart ved Hans 
andre Komme. All sykdom og sorg vil bli gjort av med. Så vil 
vi få et legeme likt Hans Eget herliggjorte legeme, for vi skal 
se Ham som Han er. Her som vi ser våre egne hender visne, 
hårene våre blir grå, og skuldrene henger, er vi klar over at vi 
er dødelige og på vei mot støvet hvorpå våre hoder er bøyd nå, 
og hvor vi kommer fra. Men, Herre Gud, like så sikkert som at 
Du er Gud, gav Du et løfte om at vi ville bli reist opp igjen i de 
siste dager, og vi tror det.
3 Med ærefrykt, står vi med vår tro i kveld i Ditt Nærvær, 
kommer med frimodighet fordi Jesus ba oss å gjøre det. Ikke 
på noen god ting som vi har gjort, for vi har ikke gjort noe 
rett; men vi kommer ydmykt, bekjenner at vi eier denne 
skatten på grunn av Hans nåde som har blitt skjenket til oss. 
Derfor kommer vi og spør om Du vil velsigne oss i kveld i 
frembringelsen av Ordet. For det står skrevet, at, “Mennesket 
skal ikke leve bare av brød, men av hvert Ord som går ut av 
Guds munn.” Og la Guds munn bli talt i kveld. La ordene 
komme frem, og må Det gå dypt inn i våre hjerter, lytterne, og 
bli fylt med Din Ånd og Ditt Nærvær. For vi ber om det i Jesu 
Navn. Amen.
4 I dag og i går, forrige kveld, var det vel, og i dag, har 
vi talt om emnet, først, for å oppsummere, Hvorfor Vi Ikke 
Er En Denominasjon. Og vi har gjort det ganske sterkt, 
hvorfor vi ikke er en denominasjon, og hvorfor vi ikke 
tror på denominasjoner. Fordi, vi finner det i Bibelen, at 
denominasjoner aldri har blitt innsatt av Gud; det ble innsatt 
av djevelen; og beviste det ved Bibelen. Og hvordan vranglære 
blir produsert gjennom denominasjoner. Nå, vi sier dette for å 
korrigere og for å bringe dette tabernaklet inn i et fellesskap 
omkring det velsignede Guds Ord. Slik at vårt håp ikke er 
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bygget på hva denominasjoner sier, eller hva noe menneske 
sier; det er bygget på hva Herren Gud har sagt. Og det er den 
eneste måten vi noensinne kan bli korrigert rett på.
5 Og i morges, hadde jeg fem, tror jeg, forskjellige artikler 
som kommer ut gjennom denominasjoner, som absolutt ikke er 
omtalt i Bibelen, som de protestantiske kirkesamfunnene bøyer 
seg ned for, og underviser som lære; den samme tingen som den 
gamle skjøgemoren, den Katolske kirke, forkynner, og kom ut 
inn i den protestantiske kirke. Og vi bøyer oss for den samme 
tingen som står i motsetning til hvor som helst i Guds Ord.
6 Den første denominelle kirke, vi fant fram til det i 
ettermiddag i historien fra de nikenske fedrene, fra den 
nikenske menighet. Etter at apostlene var avgått med døden, 
det var da de nikenske fedrene kom, og de holdt på i mange 
år. Tre hundre og tjuefem år, til slutt kom til—til Nikea, 
Frankrike, hvor de hadde det—det store konsilet i Nikea. Og 
der inne dannet de disse dogmene som den Katolske kirke har 
nå, og som også er levert videre til protestantene.
7 Og som jeg sa i—i undervisningen i morges, “Hver og en 
av de menighetstidene, helt frem til den—til den tessalonske 
menighetstid, de femten hundre årene med mørk tidsalder, 
var det ikke en gang hvor Han ikke sa, ‘Du har fremdeles 
Mitt Navn.’”
8 Og på denne andre siden, var de ikke i Kristus lenger, 
de kom ut i et denominelt navn, “katolikk, Luther, Wesley, 
baptist, presbyterianer, pinsevenn,” og nedover.
9 Men rett før avslutningen av tidsalderen, sa Han, “Jeg 
setter foran deg en åpen dør.” Skjønner? Og det er tidsalderen 
som vi tror vi er i akkurat nå, den åpne dørs tidsalder, mellom 
den siste utgangen av den laodikeiske menighet.
10 Og det er nøyaktig tre hundre og tjuefem år til det 
laodikeiske konsil. Og der inne adopterte de disse formene slik 
som sprinkling, overøsing, og falske dåper, falsk hellig ånd, 
alle disse andre tingene. De adopterte det.
11 Og da Luther, som var prest, og kom ut av den 
Katolske kirke, brakte disse tingene med det. Og ut derfra 
kom Zwingli, ut av Zwingli kom Calvin, ut av Calvin kom 
Wesley, ut, åh, videre nedover. Og de fortsetter bare med å 
bringe disse dogmene nedover. Og hvordan kan Gud lede Sin 
Menighet, når de følger veier som Han aldri en gang brakte 
ut for dem å bli ledet på?
12 Og husk, i Åpenbaringen 17, fant vi “kvinnen.” Nå, disse 
ordene er lette å forstå. De er skrevet i Bibelen, så jeg antar 
at jeg kan si dem. Den sa at denne kvinnen var en “hore.” Det 
betyr at hun var en kvinne med et dårlig rykte; at hun skulle 
være gift med en ektemann, og drev hor med verden. Og hun 
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hadde en…Hun var en “MOR AV HORER”, derfor hadde hun 
døtre. Og vi har tegnet det geografisk, da jeg var i…Og der, 
på egen hånd, så det i Skriften, så hennes doktriner og alt, 
tror jeg at Herren har lagt det fullkomment på linje, slik at 
det ikke kan være noe annet enn den Katolske kirke. Det kan 
bare være på den måten. Og hva fødte hun? De protestantiske 
kirkesamfunnene. Det var akkurat det hun gjorde.
13 Og hun hadde i sin hånd et beger med vinen av hennes 
horeliv, og hun gav den til kongene på jorden. Og hun var 
herskeren over hele jorden, åndelig talt. Og det stemmer helt 
nøyaktig. Det finnes ikke noen annen…
14 Se, la oss, vi kunne gå tilbake til Daniel og ta bildet. Se på 
bildet: hodet av gull, det babylonske kongeriket; messing…
eller sølv, Medo-Persia; messing, Alexander den store, og så 
videre, det greske riket; så de romerske imperiene, det østlige 
og vestlige Rom, de to føttene.
15 Og legg merke til i disse ti rikene, som kommer nøyaktig 
med disse ti hornene som vi snakket om i morges, i hvert 
av disse ti rikene som skulle oppstå, var det jern og leire 
blandet sammen. Og det jernet kom fra bena, som var Rom. 
Og det er en dose med romanisme blandet i hver nasjon 
under Himmelen, gjennom den Katolske kirke. Det stemmer 
nøyaktig. Og de ville ikke blande seg noe sted. 
16 Og de hadde blandede ekteskap iblant seg. Bibelen sa de 
ville. Og se på dem i dag. Gutten din går med en katolsk jente; 
når de drar for å gifte seg, må de love å oppdra barna sine som 
katolikker; ser dere, vice versa. Ser dere, det er for å bryte ned 
den andres makt.
17 Men hva er det? Bibelen hevder at hele tingen er en 
prostituert. Hva har du nå tenkt å gjøre? Det stemmer. Og 
hvordan folkets synder vil bli hjemsøkt…Vi gikk tilbake i 
5. Mosebok, og viste at et barn født utenom ekteskapet, en 
løsunge, ikke en gang kunne komme inn i Herrens forsamling i 
fjorten generasjoner. Det var under loven. Og Kristus kom for 
å forsterke loven. Hvor mye mer er det nå?
18 Og hva skjer med disse, hva er i veien med disse små 
flapperne på gaten i dag, disse små sigarettsugende 
kvinnene, og kortbuksekledde, kortklipte flappere, og så 
videre? Hva er i veien med det? Det er fordi mødrene deres 
oppførte seg slik. Den har hjemsøkt, urettferdigheten, fra en 
generasjon til den neste. Det er hva det er. Og hva har vi 
fått? Vi har kommet til et sted, bare en konglomerat av ikke 
noe annet enn grisete synd.
19 Det er grunnen til at Gud har reist opp Russland, der borte, 
med en atombombe for å utslette henne, slik syndefloden var, 
da Han reiste opp skyene. Sannelig, Han har. Og Bibelen sier 
så. Russland, det ateotiske landet de er, ateistiske, utspiller seg 
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absolutt presist i den Allmektige Guds hender. Akkurat som 
kong Nebukadnesar skulle ødelegge Israel fordi de sviktet i å 
vandre med Gud, reiser Russland seg rett opp for å “hevne de 
hellige,” fra den Katolske kirke, for de helliges blod som hun 
har utgytt. Bibelen sa så. Den kommer til å ta hele tingen.
20 Så se her, hvis moren deres var en korjente, og deres 
bestemor, og hennes mor var en flapper, hva er hun i dag? En 
rock-and-roll striptease. Hva vil barna hennes bli? 
 Og du sier, “Gjør Gud det?” Ja visst.
21 Gud hjemsøker barnas urettferdighet, generasjonen, i 
til og med fjorten generasjoner. Og dersom Kristus kom for 
å forsterke det, kunne vi si, “Hundre generasjoner, eller fem 
hundre generasjoner.” Vel, Han sa, “De gamle av dage, dere 
har hørt dem si, de gamle av dage, ‘Du skal ikke drepe.’ Jeg 
sier, ‘Du, som til og med er sint på din bror, uten en grunn, 
har allerede drept.’ Dere har hørt dem si, de gamle av dage, 
‘Du skal ikke bryte ekteskapet.’ Men jeg sier at den som 
ser på en kvinne med lyst etter henne, har allerede begått 
ekteskapsbrudd.” Han gjorde det…Hva er å forsterke? 
Å gjøre det mange ganger større. Og hvis det var fjorten 
generasjoner under loven, hvor langt vil det ta den samme 
tingen i dag?
22 Og unge menn, og middelaldrende menn, og gifte menn 
har ikke lenger respekt for deres ekteskapsløfter. Vel, de bare 
tar kvinner og lever med dem hvor som helst, og akkurat som 
ordinære hunder. En hund har mer respekt og bedre moral enn 
enkelte mennesker har. Og jeg vet at det er fryktelig sterkt, 
men det stemmer.
23 Hvorfor? Og kirkesamfunnene bare går videre og sier ingen 
ting om det. Hvorfor? De oppfører seg akkurat slik mammaen 
deres gjorde. Kirkesamfunnene arver det. Fordi kirken og 
denne protestantiske kirken kom ut av den Katolske kirken, 
hjemsøker den Katolske kirkes synder protestantene. Sannelig 
gjør de, så gryten kan ikke kalle kjelen “skitten.” Det er eksakt 
sannheten.
24 Nå, vi finner ut, at i Skriften, fant vi ut…Og jeg så ikke 
noen beskjed på bordet her i kveld. Jeg sa, “Vis meg ett sted 
hvor Gud noen gang innsatte en denominasjon. Vis meg ett 
sted hvor Gud noen gang innsatte en kvinnelig forkynner. Vis 
meg ett sted hvor Gud noen gang innførte sprinkling. Vis meg 
ett sted hvor Gud noen gang innførte overøsing. Vis meg ett 
sted hvor Gud noen gang fikk noen døpt i navnet til ‘Faderen, 
Sønnen, den Hellige Ånd.’ Finn de tingene.” Og likevel gjør vi 
dem hele tiden. Det er bare rett ned gjennom kirken.
25 Nå, jeg sa, “I følge din måte å resonnere på kan vi ikke være 
baptister, fordi vi tror at de skal bli døpt i den Herre Jesu Kristi 
Navn. Det er ingen som noensinne, i Bibelen, har blitt døpt på 
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noen annen måte. Vis du meg ett sted hvor noe menneske ble 
døpt i navnet til ‘Faderen, Sønnen, den Hellige Ånd,’ så vil jeg 
løfte mine hender og si at jeg er en falsk profet.”
26 “Og hvis Bibelen sier at du må bli ‘døpt i Jesu Kristi Navn,’ 
betyr det at du må gjøre det på den måten. Paulus befalte 
dem å bli døpt på nytt. Uansett hvordan de hadde blitt døpt, 
måtte de komme og bli døpt på nytt. De ble døpt av den samme 
mannen som døpte Jesus Kristus; Døperen Johannes. Han sa, 
‘Det vil ikke virke lenger. Dere må komme og bli døpt igjen.’ 
Og de måtte gjøre det før de mottok den Hellige Ånd. Det var 
Guds program.”
27 Jeg kan kanskje gå litt dypere enn det, i kveld. Hvorfor? 
Jesus holder Sitt Ord. Tror dere det? Nå, omtrent alle sammen 
av dere var her i morges, men jeg vil legge litt mer på det.
28 Hvorfor ville Paulus befa—…befale det etter at det 
hadde blitt gjort? Paulus sa, “Selv om en Engel fra Himmelen 
kommer og forkynner noe annet, la han være forbannet.”
29 Nå sier dere, “Vi har nytt Lys over det.” Nei, dere har 
ikke. Det er hva djevelen kom til Eva med, noe nytt Lys. Dere 
trenger ikke noe nytt Lys. Dere trenger å vandre i det Lyset 
som Gud allerede har satt her, det er alt.
30 Nå, se på dette, hvor enkelt. Da de kom ned fra 
Forklarelsens Fjell, sa Jesus til Sine disipler, “Hvem sier 
mennesker at jeg Menneskesønnen er?”
 “En sa at Du er ‘Moses, eller Elias, en av profetene.’”
 Han sa, “Hvem sier du?”
31 Han sa, Peter sa, “Du er Kristus, den levende Guds Sønn.”
32 Han sa, “Velsignet er du, Simon, Jonas sønn; for kjøtt 
og blod har ikke åpenbart dette for deg.” Skjønner, det 
kommer ikke gjennom seminarer. Det kommer ikke gjennom 
denominasjoner. “Kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg. 
Du lærte det ikke gjennom noen teologiskole. Men Min Far, som 
er i Himmelen, har åpenbart dette for deg. Og på denne klippen 
vil jeg bygge Min Menighet; og helvetes porter kan ikke seire 
over den,” en åndelig åpenbaring om Hvem Han er.
33 Legg merke til, “Og Jeg sier at du er Peter. Og Jeg vil gi til 
deg nøklene til Kongeriket. Og hva enn du binder på jorden, vil 
Jeg binde i Himmelen; hva enn du løser på jorden, vil Jeg løse i 
Himmelen.” Nå, Han måtte holde Sitt Ord ellers var Han ikke 
Gud. Nå, og da Han gjorde det, noen få dager senere; ble Han 
korsfestet, stod opp, steg opp inn i Himmelen, og Peter åpnet 
Evangeliet på Pinsefestens dag. Gjorde han det? Han, sannelig, 
gjorde han det. Følg nå med, da han ville…
34 Alle sammen spottet dem, fordi de var fylt med Ånden. De 
ble kalt “kjettere, holy-rollers,” eller noe slags navn som det. 
Og de til og med lo, og sa, “Disse er fulle på ny vin.”
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35 Og Peter stod opp midt iblant dem, hevet sin røst, og han 
sa, “Menn og brødre, hør min røst. Hør mine ord og lytt til 
meg. Disse er ikke fulle slik dere antar at de er; det er jo bare 
tredje time på dagen. Men dette er det som ble talt om av 
profeten Joel, ‘Og det skal skje i de siste dager, at Jeg vil øse 
ut av Min Ånd,’ og hva Han ville gjøre ovenfor Sine sønner og 
Sine døtre og Sine tjenerinner, og så videre, på den dagen.”
36 Og da de begynte å høre dette, skar det dem i hjertet. For 
de hørte en mann som ikke kunne sin ABC, og likevel måtte de 
merke seg ham, visste at han hadde Noe på innsiden som brant 
ham opp, den Hellige Ånd. Stoppe ham? Vel, det ville vært som 
å prøve å slukke en brann i en tørr bygning på en vindfull dag. 
Du ville ikke klare det. Han var fylt med den Hellige Ånd. Og 
hva gjorde han nå?
37 De sa, “Vel, menn og brødre, hva kan vi gjøre for å bli 
frelst?”
38 Vær på vakt nå, Peter, du har nøklene til Kongeriket. 
Skjønner?
39 Nå, da Jesus stod opp på den tredje dagen, hadde Han ikke 
nøklene til Himmelens Rike. Visste dere det? Han sa, “Jeg har 
nøklene til døden og helvetet,” men ikke til Kongeriket, for de 
hadde blitt gitt til Peter.
40 Nå, Han sa, “Peter, hva enn du løser på jorden, vil Jeg 
løse i Himmelen. Det du binder på jorden, vil Jeg binde i 
Himmelen.”
41 Nå, her står han med nøklene for å åpne opp denne 
velsignede tingen for verden. Og her har han nøklene i hånden 
sin. Og de spør, “Hva kan vi gjøre for å bli frelst?” Nå, uansett 
hva apostelen sa de skulle gjøre, måtte Gud anerkjenne det i 
Himmelen, om Han gav ham den autoriteten. 
42 Nå, Peter sa, “Omvend dere, hver og en av dere, og bli døpt 
i Jesu Kristi Navn til syndenes forlatelse, og dere skal motta 
den Hellige Ånds gave.” Er det korrekt? Og det er grunnen til 
at nøklene ble vridd om i Himmelen til noe annet navn, noen 
annen måte, noen annen—noen annen form. Den ble vridd om 
på jorden, og den ble vridd om i Himmelen, ellers hadde ikke 
Jesus holdt Sitt Ord til Peter. Og hvert sted i Bibelen hvor de 
ble døpt, etter det, ble de døpt i Jesu Kristi Navn. Og de som 
ble døpt før det måtte komme og bli døpt på nytt igjen i Jesu 
Kristi Navn for å få den Hellige Ånd. Det er det riktige. Det er 
fremdeles på samme vis. 
43 Så, dersom vi underviser dåpen i navnet til “Faderen, 
Sønnen, og den Hellige Ånd,” er det falsk profeti. Nå, jeg 
ønsker ikke å såre dere, men jeg er nødt til å spikre dette fast 
slik at denne menigheten vil vite hva. Vi er ikke her som en 
gjeng med uvitende gærninger; vi vet hvor vi står i Guds Ord. 
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Skjønner, vi vet. Jeg utfordrer hvem som helst til å vise meg 
ett sted hvor noen noensinne ble døpt i navnet til “Faderen, 
Sønnen, den Hellige Ånd.” Nå, vil du høre på falsk profeti eller 
på Sannheten? Gransk Skriftene. Det er opp til deg.
44 Vis meg hvor én person i Bibelen, hvor en menighet noen 
gang ble ordinert som denominasjon i Bibelen. Vis meg i 
Bibelen hvor de noen gang innsatte en kvinnelig forkynner. Vis 
meg i Bibelen hvor alle disse tingene som vi har snakket om 
noen gang ble innsatt i Bibelen. De er ikke der. Fortell meg ett 
sted. Om du går til en denominasjon…
45 Vel, da metodistene ble reist opp forkynte de 
helliggjørelse. Det er bra. Men da de gjorde det laget de en 
denominasjon, og det avgjorde det. Det er grunnen til at 
Bibelen sier, “Du har et navn.”
 Du sier, “Jeg er en Kristen.”
 “Vel, hvilken denominasjon tilhører du?”
46 Du sier, “Metodist,” vel, da er du en prostituert. “Jeg er 
baptist,” prostituert. “Pinsevenn,” du er en prostituert. Du 
tilhører det kirkesamfunnet.
47 Du skulle tilhøre Kristus. Du har ikke noe rett til å si, 
“metodist,” “baptist.” Hvis du er en Kristen er du en Kristen i 
hjertet.
48 Enhver av de denominasjonene kan produsere barn, 
Guds barn, det stemmer. Men når du tror at du kommer til 
Himmelen bare fordi du er metodist eller baptist, tar du feil. 
Og det er grunnen til at vi har holdt oss ute av den tingen.
 Hvorfor kan ikke baptistene forstå?
49 Jeg spurte en mann som var metodist her, som skrev en 
avhandling, som skrev for lenge siden. Han sa, “Det eneste vi 
har imot deg, du henger sammen med pinsevenner.”
 Jeg sa, “Hvem er ‘vi’?”
 “Vi metodister.”
50 Jeg sa, “Vel, jeg skal si deg hva jeg vil gjøre. Jeg vil komme 
til byen din og du vil la metodistene sponse det.”
 “Åh,” sa, “det er klart, vi kunne ikke gjøre det.”
51 Jeg sa, “Det er akkurat hva jeg trodde. Jeg holder meg 
med pinsevennene fordi pinsevennene tror det. Det stemmer. 
De samler seg omkring det. De er de som drar nytten av det.”
52 Hvor mange leste den artikkelen i Life magasinet, nå nylig, 
om Pinsebevegelsen? Den er en av de største fenomener i denne 
tidsalderen. De har flere omvendte på ett år enn resten av 
kirkesamfunnene sammenlagt. Hvorfor? Selv i deres feiltrinn 
driver Gud dem videre fordi de har trodd Sannheten, og 
marsjerer videre med Den. Det er Sannheten.
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53 Men hva gjør vi nå? Skjønner? Det er grunnen til at vi ikke 
er en denominasjon. Og like så sikkert som at pinsevennene 
lager en denominasjon…
54 Og da den Hellige Ånd først ble utøst på Pinsebevegelsen 
der tilbake, for førti år siden, og de begynte å tale i tunger, 
en av gavene. Det er den minste av gavene. Det er den minste 
av gavene, i følge Paulus, er å tale med tunger. Og så snart 
som at den falt, “Åh,” sa de, “vi har Den nå,” og de laget 
en denominasjon, Generalkonsilet, som nå er Assemblies of 
God. “Åh, ingen har Den hvis du ikke taler i tunger,” og Gud 
beveget Seg bare videre bort fra dem, og lot dem sitte der. 
Sannelig. Ja visst. 
55 Så kom Oneness, og fant ut om dåpen i Jesu Navn. De sa, 
“Åh, vi har Det,” og de organiserte seg. Hva gjorde de? Gud 
bare beveget seg rett ut og lot dem igjen sittende der.
 Det er for, “Den som vil, la ham komme.”
56 Du forstår, Oneness kan ikke gå til Assemblies. Assemblies 
kan ikke gå til Oneness. Jeg har snakket med noen av de beste 
menn de har, Herr Goss, og Dr. Pope, og mange. Menn som er 
store menn i de…Jeg satte meg ned sammen med dem. Jeg sa, 
“Hvordan kan du undervise det første beviset, som en lærd?”
57 “Vel,” sa, “Broder Branham,” en, to eller tre av dem, 
var virkelig ærlige, sa, “vi vet at det er feil, men hva kan vi 
gjøre? Hvis vi sier noe om det nå, vel, da vil det spolere hele 
programmet.” Nettopp, og du vil ikke være biskop lenger, eller 
tilsynsmann. Det er poenget.
58 Broder, jeg ville heller hatt et lite bedehus på hjørnet, eller 
forkynt under et furutre, og ha Sannheten, sannelig, og vite at 
du forteller Sannheten. Mennesker vil ha Sannheten. Og du 
er forpliktet, som en Kristen, til å bære fram vitnesbyrd om 
Sannheten. Gud kommer til å holde deg ansvarlig for det.
59 Så, i disse ting, om du ikke har blitt døpt i Jesu Kristi 
Navn, og du ikke har gjort disse tingene, og du ikke har 
mottatt den Hellige Ånd…
60 Du sier, “Åh, jeg talte i tunger.” Det betyr ikke at du har 
den Hellige Ånd.
61 Jeg har sett hekser, trollmenn, demoner, og alt mulig annet, 
tale i tunger. Sannelig. De har ikke den Hellige Ånd, og dere 
vet det. Drikker blod fra en menneskeskalle, og danser, og 
påkaller djevelen, og taler i tunger. Sannelig. De har ikke den 
Hellige Ånd.
62 Så, fordi du talte i tunger, betyr ikke det at du har Den. Den 
eneste måten du vet at du har Den på, er når din ånd vitner om 
Hans Ånd, og Åndens frukter følger deg: kjærlighet, tro, glede, 
fred, langmodighet, godhet, mildhet, vennlighet. Det er når du 
vet at du har den Hellige Ånd. Den vitner om Seg Selv.
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63 Nå, når du prøver å hvile på, fordi du tilhører Assemblies, 
eller baptistene, eller presbyterianerne, ser du hva du gjør? 
Du tar navnet til en prostituert. Det er helt rett. Kom deg 
ut av den tingen. Kom deg bort fra det. Jeg mener ikke ut 
av din menighet eller noe; du gjør hva du vil med det. Men 
kom bort fra å ligge på, “Åh, jeg er presbyterianer. Vi tror 
ikke på miraklenes dager.” Hvorfor tror dere ikke på det? 
Bibelen lærer det. “Åh, jeg tilhører Church of Christ. De sier at 
miraklenes dager er forbi.” De er falske profeter. 
64 Jeg kan vise deg hvor Jesus Kristus gav Kraft til 
Menigheten, til å helbrede syke, og reise opp døde, og kaste ut 
djevler. Jeg utfordrer enhver mann til å vise meg et Skriftsted 
i Bibelen hvor Han tok det bort fra Menigheten. Hva tok det 
bort? Din egen dogme, nettopp, ikke Guds Ord. Den Hellige 
Ånd får fremdeles jobben gjort, går videre på samme vis, og 
Han vil for evig.
65 Det er grunnen til at vi ikke er en denominasjon, “Har en 
form for gudsfrykt, og fornekter dens Kraft; fra slike skal du 
vende deg bort.” Vi tror ikke på den slags. 
66 Nå, hvordan begynte det hele? Vi er nødt til å skynde oss og 
komme til det så fort som mulig nå, hvordan det hele begynte. 
Nå, vi har massevis av Skriftsteder skrevet ned her om den 
Hellige Ånd. 
67 Og en annen ting, vi kom med en utfordring forrige 
kveld, om “de helliges utholdenhet,” ikke på den måten 
som baptistene tror det. Nei, sir. Jeg er sannelig uenig med 
baptistene og deres konsept, i deres kalvinistiske teori. Jeg 
er sannelig uenig med presbyterianerne. Jeg er uenig med 
metodistene vedrørende deres linje i den armenske lære. Ja, sir. 
Men de har begge en sannhet, men du må bringe den tilbake 
Hit hvor det er Sannheten. Men når du løper ut dit, løper du 
løpsk med det. Sannelig.
68 Baptister kommer inn, døper et par her borte, med 
neddykking; og forkynneren døper dem, ni av ti røyker 
sigaretter, går ut igjen og står der ute, og spiller kort, bunco 
hele natten, løper omkring, og sleipe forretningsavtaler; 
og alle kvinnene går med kortbukser her ute, løper omkring 
i gatene, og klipper håret sitt, og—og røyker og prater, og 
små syforeninger, og forteller grove vitser. Og du kaller det 
Kristendom? Og du tror at du har Evig sikkerhet? Du går til 
Helvete på den måten. Du ville ikke like deg i Himmelen på 
noen måte. Sannelig ikke. Det er ikke Evig sikkerhet.

 Men når en mann er født på ny av den Hellige Ånd…
69 Og du pinsevenn, fordi du hoppet opp og ned, talte i 
tunger, løp opp og ned midtgangen, det betyr ikke at du har 
Evig sikkerhet. Få aldri det i hodet ditt. Nei, sir. Det gjør det 
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sannelig ikke. Fordi, du vet at ditt eget—ditt eget liv avslører 
deg, vitner om, at du ikke er rett med Gud. Det stemmer. Du er 
ikke rett. Det er ikke Evig sikkerhet, ennå.
70 Men jeg ønsker å spørre deg om noe. Finnes det en Evig 
sikkerhet? Bibelen sier så. Bibelen sier at våre navn ble satt på 
Lammets Livsbok før verden i det hele tatt begynte. 
71 Som jeg sa i morges, jeg sier det igjen. Mannen som skrev 
sangen, “Et nytt navn ble skrevet nede i Herligheten i kveld, og 
det er mitt,” poenget hans var helt greit, men han tok feil, ifølge 
Skriften. Navnet ditt ble ikke satt på den kvelden du ble frelst. 
72 Navnet ditt, ifølge Bibelen, ifølge Åpenbaringen 13, 17, og 
så videre, “ble satt der før verden noensinne begynte; og Jesus 
Kristus ble slått før verdens grunnvoll ble lagt.”
73 Hvordan kunne Gud, Som er evig; hvordan kunne en evig 
Gud, som kjenner enden fra begynnelsen, hvordan kunne Han 
i det hele tatt tillate synd å komme på jorden, om det ikke var 
for en grunn?
74 Bare for å bakke opp nå om noen ting som vi har sagt. 
Hva var først, Frelseren eller en synder? [Noen i forsamlingen 
sier, “Frelser.”—Red.] Frelser, riktig. Hvem er mektigst, en 
Frelser eller en synder? Om en Frelser kan ta bort synden, 
er Han mer mektig. Vel, hvorfor lot Han i det hele tatt synd 
skje? For å vise at Han var en Frelser. Hvem er mektigst, en 
helbreder eller en sykdom? [“En helbreder.”] En helbreder. 
Hvorfor lot Han da sykdom komme? For å vise at Han var en 
helbreder. Jeg føler meg religiøs akkurat nå. Ja, sir. Åh, du! 
Det er Hans egenskaper.
75 Det er hvorfor Han lar vanskeligheter komme. Det 
er hvorfor Han lar sorg komme, for å vise at Han er glede. 
Sannelig, det er. Det er hvorfor vi har en natt, for å bevise 
at det er en dag. Det er hvorfor vi har raseri, for å vise at 
det finnes fred. Sannelig, det er for og imot. Åh, Han er 
vidunderlig.
76 Nå, hvordan begynte det? Vi kommer til det straks, så snart 
vi kan, så jeg ikke holder dere her hele kvelden. Nå, det må 
være en begynnelse på alle ting.
77 Og jeg ønsker å spørre dere om noe. Nå, dette kan…
Bare legg dette i din vestlomme. Du trenger ikke å legge dette 
sammen med hovedretten. Men hør på dette.
78 Hvis du er en Evig skapning, da hadde du aldri en 
begynnelse, og kan ikke ha en ende. For, Evig kommer fra 
ordet “som ikke har noen begynnelse eller noen ende.”
79 Husker dere det ikke? Jeg sa, i morges, hvordan Melkisedek, 
da han møtte Abraham som kom fra kongenes slakt. Og Bibelen 
sier, i Hebreerne 7, at—at, “Levi betalte tiende til Melkisedek, 
da han var i sin far Abrahams lender.” Abraham fikk Isak; Isak 
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fikk Jakob; Jakob fikk Levi. Det var far, bestefar og oldefar. Og 
mens Levi var i sin oldefars lender, gir Bibelen ham æren for å 
ha betalt tiende til Melkisedek. Snakk om Evig! Du og du! Han 
sa aldri, “Han gjorde det forbilledlig; han gjorde det potensielt.” 
Bibelen sa, “Han betalte tiende.” Amen.
80 Så, dersom vi kommer gjennom den rette sæden, da Paulus 
forkynte Evangeliet var jeg der, du var der. Vi kommer til å 
gå inn i det, om et lite øyeblikk, like opp til ørene våre. Legg 
merke til, det er hva Skriften hevder ovenfor oss, gikk til og 
med helt tilbake. 
81 Bare tenk! Levi; så Jakob, hans far; så Isak, hans far; så 
Abraham, hans far; hans oldefar. Da Levi var i sin oldefars 
lender betalte han tiende til Melkisedek.
82 Jeg ønsker å spørre dere. Hvem er dette, Job 27…38, 
da Han sa, “Hvor var du da Jeg la jordens grunnvoller? Da 
morgenstjernene sang sammen, og Guds sønner ropte av 
glede?” Hvem var disse Guds sønner som ropte av glede? Jesus 
fortalte dem, at, “Jeg gledet Meg sammen med dere før verdens 
grunnvoll ble lagt.” Vi er ikke tidsbundne skapninger. Vi er 
Evige skapninger. 
83 “Ikke noe menneske kan komme til Meg, uten at Min Far 
trekker på ham. Og alle som kommer til Meg, vil Jeg gi Evig 
Liv, og reise ham opp i de siste dager. Ingen kan plukke dem fra 
Faderens hånd, Som gav dem til Meg.” Hvordan kan du tape?
84 Ser du, du er redd. Du er redd. Du vil springe omkring her. 
Og det er ett av de beste bevis i verden på at du ikke har vært 
noe sted ennå. Det stemmer. Hvordan kan Gud i det hele tatt 
frelse deg hvis Han…
85 Hvor mange i denne menigheten vil løfte deres hender og 
tror at Gud er uendelig? Vet dere hva ordet uendelig betyr? Det 
er bare perfekt. Uendelig, du kan ikke—du kan ikke forklare 
ordet uendelig.
86 Har du noen gang tatt kameraet ditt og satt det på 
uendelig? Vel, det betyr bare fra der av. Ja vel. Det er ikke 
mulig å fokusere inn på det noe mer.
87 Vel, det er hva Gud er. Han er uendelig. Og hvis Han 
er uendelig, kunne det ikke være en bille, ikke en mygg, 
ikke en lus, ikke en midd, eller noe som noen gang fantes 
på jorden, eller som vil finnes, som Gud ikke visste om før 
verden noensinne ble dannet. Der har du en slags idé om 
uendelig.
88 Vel, så en uendelig Gud Som frelser deg her, og vet at Han 
kommer til å miste deg uken etter, eller neste måned, eller 
neste år, vel, Han ødelegger selve hensikten. Han kan ikke 
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miste deg. “Han som hører Mine Ord og tror på Ham som 
sendte Meg har evig Liv og skal aldri komme inn i Dommen, 
men er gått fra døden til Livet.” Kan ikke. Du kunne ikke…
89 “Han som er født av Gud begår ikke synd; for Guds sæd 
forblir i ham og han kan ikke synde.” Hvordan kan han synde 
når det er et syndoffer for ham?
90 Hvordan kan jeg være syk når jeg er fullkomment frisk? 
Hvordan kan jeg være blind når jeg kan se? Åh, du! Hvordan 
kan jeg være i bygningen og være ute av bygningen på samme 
tid? Hvordan kan jeg være full og edru på samme tid? Du kan 
ikke være det.
91 Og når du er frelst er du under Sonofferet, og syndene 
dine blir ikke tilregnet deg. Sa ikke David, “Velsignet er den 
mann som Gud ikke tilkjenner synd, og tillegger synd?” Gud 
holder ikke synden imot Sin skapning. Det er sterkt. Det er 
ikke skummet melk. Men det er Bibelen. Gud vil ikke tillegge 
de rettferdige synd. 
92 “Gud,” ved Sin nåde, gjennom forutbestemmelse, “ville 
ikke at noen skulle gå fortapt, men at alle skulle komme til 
omvendelse.” Men ved å være uendelig, og vite hvem som 
ville komme og hvem som ikke ville komme, kunne Han 
forutbestemme alt til å virke til Hans vilje. Om Han ikke 
gjorde det, hvorfor tillot Han synd til å begynne med? Da Han 
var en Frelser…Om det ikke hadde vært noen synder, ville 
Han aldri vært en Frelser; egenskapen, det som var i Ham, 
kunne ikke ha blitt trukket ut.
93 Hvordan ble Han egentlig en helbreder? Hvordan ble Han 
egentlig en helbreder? Fordi Han tillot sykdom å komme, 
slik at Han kunne vise Seg som en helbreder. Han var en 
helbreder. Hvordan kunne du egentlig være…Hvordan ville 
Han i det hele tatt bli kjent? Hvordan kunne Hans egenskap 
i det hele tatt virke? Hvordan kunne Han noen gang bli en 
helbreder om det aldri hadde vært noen sykdom? Han måtte 
tillate sykdom. 
94 Ikke å undres at Paulus sa i Romerne 8, “En uforstandig 
mann, som kan fortelle pottemakeren hva han skulle gjøre med 
ham; som, da leiren stod opp og sa, ‘Hvorfor lager du meg slik?’ 
Reiste Han ikke opp Farao for den samme hensikt, slik at Han 
kunne vise Sin herlighet nede i Egypt? Han forherder hvem 
Han vil, og rettferdiggjør hvem Han vil. Det er ikke han som 
vil, eller han som løper, men Gud som viser nåde.”
95 Så du hadde ingen ting å gjøre med det. Du har ikke 
én ting å gjøre. Hvis det er nåde, hvis det er en gratis gave, 
er det ikke en ting du kan gjøre med det. Gud har gitt den 
til deg, og det er Guds vilje. Det er tingen som Gud har 
forutbestemt til deg. 
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96 Bibelen sier at vi ble “forutbestemt til adopsjonens sønner, 
Guds sønner, før verdens grunnvoll ble lagt.” Den gang, da 
Gud slaktet Lammet, i Sin Egen tanke, før verdens grunnvoll 
ble lagt, for å vise frem Sine egenskaper, hva Han var; da 
Lammet ble slaktet, ble vi slaktet sammen med Det. Da 
Lammets Blod ble tatt i Hans Eget sinn, der tilbake før verdens 
grunnvoll ble lagt, ble mitt og deres navn skrevet på Boken da, 
alt i Hans store tanke.
97 Han er uendelig. Om Han ikke gjorde, hvorfor tillot Han 
det? Hvem er den sterkeste, (har jeg sagt,) en Frelser eller en 
synder? Hvem har mest styrke? Da måtte den sterkeste tillate 
den svakere, og Han gjør det bare til Sin ære. Da Han skapte 
Lucifer visste Han at han ville bli djevelen. Han måtte la det 
være der for å vise at Han var Frelseren, Kristus. Han måtte la 
det skje på den måten.
98 Nå, sier ikke Bibelen, at. “Alle ting virker sammen til 
det gode for dem som elsker Gud”? [Forsamlingen sier, 
“Amen.”—Red.] Så hva er dere redde for?

La oss være oppe og i virksomhet,
Med et hjerte for hver en strid.
Ikke vær som dumme jagede kveg, som må 
 trygles og overtales!
Og vær en helt!

99 Jeg liker det. Stå opp! Et lite dikt som pleide å hjelpe meg 
så mye da jeg var en guttunge, går omtrent slik.

Det var en edel romer,
På den romerske keisers tid;
Som hørte en feig spåmann,
Foran borgen som sa:
“Åh, det er trygt i slikt et bartre,
Det er ingen som kan ryste det.”
“Åh, nei,” sa helten,
“Jeg vil finne en måte eller klare det.”

100 Der har du det. Det stemmer. Hvis denne Bibelen lærer 
at Jesus Kristus er den samme i går, i dag, og for evig…Det 
var ingen lett ting da jeg gikk ut av dette tabernaklet den 
dagen, og alle fortalte meg at dette ville skje, og det ville skje. 
“Du vil bli sett på som en fanatiker, kastet i fengsel, og hele 
legestanden vil gå imot deg.” Men Gud sa gjør det. Bibelen sier 
at Han er. Og nå brenner vekkelsesilden i enhver nasjon under 
Himmelen. Hvorfor? Stå oppreist til det!

Hvordan takler du arbeidet ditt hver dag?
Er du redd for jobben som du finner?
Kan du stå oppreist for arbeidet som ligger 
 foran?
Har du et slitent og tomt sinn? (Jeg hater de 
 greiene der.)
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Eller står du oppreist for arbeidet som ligger 
 foran,
Eller løper frykten av og til gjennom det?
Hvis det er slik, så takle den neste du finner,
Ved å tenke at du kommer til å klare den.

101 Stå med det. Ja visst. Sett det deg fore i ditt hjerte, slik 
som Daniel. Hold deg til Gud.
102 “Hvor hendte alt dette? Hvordan skjedde det? Hva får folk 
til å bli slik? Hvorfor er vi omtrent klare til å bli ødelagt? Broder 
Branham, forklar til meg. Hva får deg til å tro at hele denne 
tingen må bli jevnet med jorden?” Den ble utslettet en gang 
før, (stemmer det?), i den antediluvianske ødeleggelsen. Nå, her 
kommer noen dype ting. Og vi vil gjøre oss klare til å lese. 
103 Nå, jeg vil at dere skal slå opp sammen meg nå, over i 1. 
Mosebok, i det tredje kapittel. Hvis dere ønsker å vite noe som 
helst, kan jeg vise dere i denne 1. Mosebok hvor enhver kult og 
enhver isme, og alt som vi har nå i dag, begynte i 1. Mosebok. 
Hvor mange vet at Genesis betyr “begynnelsen”? Ja visst.
104 Vi finner den Katolske kirke i begynnelsen, Babylon, 
grunnleggeren Nimrod; vi finner den midt i Bibelen, vi finner 
den i slutten av Bibelen; vi ser, at man prøver å bringe inn 
kvinnelige forkynnere, i begynnelsen av Bibelen, ved å tilbe 
små statuer laget av røtter. Hvor mange har lest Hislop’s, To 
Babyloner, historien? Ja vel. Vi ser, i disse historiske verkene. 
De hadde en kvinne…Og husker du også, Jakob stjal endog 
sin fars guder, og datteren hans gjemte dem under seg og tok 
dem ut dit i ødemarken, som gjorde leiren uren, senere. Ja vel.
105 La oss lese her i 1. Mosebok.

Nå, slangen var mer listig enn noe dyr på marken 
som Herren Gud hadde skapt. Og han sa til kvinnen, 
Så, har Gud sagt, Dere skal ikke ete av hvert tre i 
hagen?

…kvinnen sa til slangen, Vi kan spise av frukten fra 
trærne i hagen:

Men av frukten fra treet…midt i hagen, har Gud 
sagt, Dere skal ikke ete av det, heller ikke skal dere 
røre det, for da vil dere dø.

Og slangen sa til kvinnen, Dere skal sannelig ikke dø:
For Gud vet at på den dagen da dere eter av det, da 

vil deres øyne bli åpnet, (ser dere, leter etter nytt Lys), 
og dere skal bli som guder, som kjenner godt og ondt.

106 Se dere hvordan disse karene er i dag, prøver å ta bort fra 
Bibelen? “Vel, er det ikke like enkelt å overøse, eller sprinkle, 
eller slik, eller slik?” Nei, min gode mann. Gud innsatte et 
program, og det er hva vi skulle følge, Dette.
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Og da kvinnen så at treet var godt som mat, og at 
det var behagelig for øyet, og et tre til å lage…til å 
bli begjært for å gjøre en vis, tok hun av dets frukter, 
og spiste, og gav også til sin ektemann som var med 
henne; og han spiste.

Og deres øyne på dem begge ble åpnet, og de 
visste…de var nakne; og de sydde fikenblader 
sammen, og lagde seg forklær.

107 Jeg ønsker å stoppe her et øyeblikk. Nå, det må være en 
begynnelse på alle ting. Du hadde en begynnelse. Nå, vi…
Dette er hva jeg ønsker å basere hele tingen på, nå, som vi har 
snakket om i disse to siste møtene, og hittil.
108 Nå, i morges gikk vi tilbake og dramatiserte, i Bibelen, 
at da Gud skapte jorden, at da Han dannet gassene; og så ble 
disse gassene til kalsium, og pottaske, og—og forskjellige ting. 
Han skapte legemet ditt. Han la ut bygningen, som en stor 
mesterbygger, som en entreprenør legger ut sine materialer for 
å bygge et boligprosjekt. Han laget legemet ditt, og Han hadde 
det liggende der. Han visste nøyaktig, i Sitt sinn, hva som 
skulle bli gjort.
109 Denne hånden, Gud lagde den hånden før Han…mens 
Han laget verden; men, min ånd skapte Han før det var en 
verden. Nå, men denne hånden og dette legemet, skapte Han 
da Han skapte verden, for dette legemet kom ut av jorden, og 
går tilbake til jorden. Gud skapte den. Han la alt sammen ut i 
Sin store skisse og Sitt program.
110 Nå, da Han begynte å danne jorden, skapte Han mannen, 
og mannen så ikke helt riktig ut. Nå, vi tok for oss det, i 
morges, gikk gjennom dramaet, hvordan at Faderen kom ned 
og så på Sin sønn, skapt i Hans bilde, og så videre. Så skapte 
Han en kone til ham, en hjelper.
111 Nå, husk, at, alle jordens skapninger, Adam hadde gitt dem 
navn. 
112 Han hadde skapt kveget og villdyrene og alt. Og i dag, 
vi…Historikere og—og forskjellige store vitenskapelige 
intellekter, har i seks tusen år prøvd å finne dette manglende 
mellomledd, hvorfor det dyret…Mennesket er animalsk liv. Vi 
vet det, at vi er laget…
113 Og en kvinne er bare en del av en mann, et biprodukt. En 
kvinne var ikke i den originale skapelsen. Gud hadde sluttet 
å skape, i årevis og årevis og årevis, før Han laget kvinnen 
ut av et ribben fra hans side. Adam hadde gitt navn til hele 
skaperverket, alt annet, men han var ikke noe på egen hånd. 
Så, Han dannet en hjelper til ham; tok et ribben fra siden hans, 
lukket igjen det gapende såret, og laget en hjelper til ham. Og 
mennesket, i sin ånd, var både mann og kvinne.
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114 Og en kvinne er bare en del av en mann. Og når en mann 
tar til seg en kone, og om hun er hans rettmessige kone, en 
Gudgitt kone, vil hun være for ham akkurat som en del av 
ham.
115 Det er grunnen til at dere har så mange betenkeligheter 
i ekteskapet, fordi du går ut og ser en eller annen jente med 
vakre brune øyne eller blå øyne, eller noe sånt, og en vakker 
figur, og du faller for henne. Første gang hun får sin første 
baby, kommer tennene ut, og hun blir rynkete og gammel, og 
så vil du sparke henne ut. Og noen av dere kvinner finner en 
eller annen ung gutt med håret sleiket ned, og halve morens 
smultkanne er helt over det, og krøllete. Og det vil falle av alt 
sammen; jeg vet det av erfaring. Men hva skjer? Hva er det? 
Dere faller for det. 
116 Du burde be først, fordi en kvinne er en del av deg. Og hvis 
du har trykket en kvinne til ditt bryst, og tatt henne som din 
kone, og du…Hun gjør et avtrykk på deg. Vi sier det slik så 
dere forstår. Og hvilken som helst annen kvinne imot ditt bryst 
vil ikke passe det avtrykket. Og Gud vil holde deg ansvarlig for 
det. Og husk du bare det.
117 Du som tar en annens kone ut og…Jeg hørte i dag om 
en liten jente her i byen, en stakkars liten ting. Jeg kjenner 
henne. Og en eller annen gambler kjøpte fine flotte klær til 
henne, og ting, og prøvde å spille opp til henne på den måten. 
En rotte som vil gjøre en slik ting kan ikke en gang bli regnet 
som et menneske.
118 Dere vet, en hund synker ikke så lavt, og likevel kaller 
dere en mamma-hund for en “tispe.” Hun har mer moral enn 
halvparten av kvinnene i Jeffersonville har. Og dere kaller en 
gammel mamma-gris for en “sugge,” og hun er ikke…Hun er 
mye mer moralsk enn kvinnene i disse Forente Stater, mange 
av dem. Det er helt riktig. Nå, jeg vet det er rett frem. Og 
jeg fortalte dere at jeg kom til å gå rett på sak, og jeg vil 
at dere skal vite det. Og det er sant. De alle, kvinner nå for 
tiden vet ikke en gang hva moral er. Sa, “Skader ikke min 
samvittighet.” Vel, du har ingen. Følg med. Ja, sir. Når dere vet 
hva som er rett og galt.
119 Følg med nå. Denne mannen, da han ble skapt, delte Gud 
hans ånd. Og Han tok en del ut av mannen, siden hans, og 
laget en kvinne ut av det. Og så tok Han den feminine, finslige 
ånden fra mannen og laget en kvinne ut av det. Og Han laget 
mannen maskulin, robust.
120 Og når du ser en—en—en mann som er litt…dere vet, som 
tar manikyr, eller hva enn dere kaller det, på fingerneglene 
sine; og, dere vet, fire på en side og fem på den andre, og—og 
kliner håret sitt ned; for å holde munnen sin åpen foran, og 
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slike ting som det; en av disse pene guttene. Husk du bare, 
søster, det er noe galt med den fuglen. Det er noe galt. Du bør 
helst holde øye med ham. 
121 Og når du ser en kvinne med en sigarett i munnviken, 
med selebukser på, og som sier, “La meg fortelle deg, kompis, 
hvordan det henger sammen!” Broder, hold øye med den der 
jenta. Det er noe galt med henne.
122 En kvinne skulle være en kvinne, og hun skulle kle seg som 
en kvinne. Da Gud laget mannen, laget Han ham til en ting; 
og Han laget kvinnen til noe annet. Og når Gud kler en man, 
kledde Ham han på én måte, og kvinnen på en annen måte. Og 
Bibelen sier, “Det er en vederstyggelighet for en kvinne å ta på 
seg et klesplagg som tilhører en mann.”
123 Og dere kvinner som tar på dere disse små buksene og ting, 
og går med dem her ute, små sånne…Hva er det dere kaller 
dem, knickers? Hva er det de…? Åh, hva er de greiene de…? 
Nei, nei, det er ikke kortbukser, det er det andre, som har 
lange ben. [Forsamlingen sier, “Pedal pushers.”—Red.] Pedal 
pushers, og selebukser, dungeribukser.
 Gikk inn, sa, “Dette er for damene.”
124 Jeg sa, “Nei, du tar feil. Damer går ikke med de tingene. 
Kvinner gjør kanskje, men ikke damer.” Det stemmer.
125 Bibelen sier, “Det er en vederstyggelighet for en kvinne 
å ta på seg et klesplagg…og for en mann å ta på seg et 
klesplagg som tilhører en kvinne.”
126 Og menn er i ferd med å bli mer pysete hver dag, og kvinner 
er i ferd med å bli mer maskuline. Hva er i veien? Vi kommer til 
å finne ut av det om noen få minutter, ved Bibelen. Kvinner er 
ikke kvinner lenger. Jeg mener ikke dere kristne kvinner. Jeg 
snakker generelt sett. De ønsker å oppføre seg som menn; ønsker 
å klippe håret sitt som menn; legge hånden på en bardisk, slik, 
og synge Gud Velsigne Amerika, med en sigarett i munnviken.
127 Gå nedover gaten, der ute slik som dette, og rett på 
riksveien. Vi talte…Jeg vil fortelle dere noe. Og dere 
kvinnelige sjåfører, hør. Billy Paul og jeg, under den siste 
kampanjen landet rundt, seks måneder, holdt jeg telling på 
hvor mange trafikkforeseelser det var på veien. Og av tre 
hundre foreseelser på veien, gjett hvor mange kvinnelige 
sjåfører det var av dem? Det manglet bare…Nitten av dem 
var menn. Og to hundre og åtti eller, tror jeg det var, to hundre 
og åtti en var da kvinnelige sjåfører. Kvinnelige sjåfører! Nå, 
jeg sier ikke at det er gode kvinnelige sjåfører. Men hun kan 
svinge i hvilken som helst retning. 
128 Og prøv du bare å ta henne. Om hun er ganske pen av 
utseende, står der, danderer håret sitt når en politimann 
kommer bort. “Vel,” ville han si, “visst, du gjorde en feil!” Vi 
har ingen lov.
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129 De beviste det her om dagen i et skattesøksmål som jeg 
nettopp gikk gjennom. Vi har ingen lover. Hvis de er…
130 Ikke å undres at de store lordene i England sa, 
“Demokratiet er bare segl og ikke noe anker.” Det stemmer, 
stå på en såpekasse og drive valgkampanje. Demokratiet er 
råttent, og det er også diktatorer og resten av det. Hele greia 
er råtten. Det er ikke noe annet for Gud å gjøre enn å ødelegge 
hele greia, som Han sa Han ville gjøre, og starte på nytt. Se nå 
hvor nærme dere er Kommet.
131 Nå, da denne kvinnen…Han laget ham en hjelper, og hun 
skulle være hans hjelper. Og da…
132 Nå, her, jeg har aldri fått en forkynner til å bli enig i dette 
ennå. Og de prøver å få det til å bli på en annen måte, men det 
gir fremdeles ingen mening for meg. De prøver å si at Adam og 
Eva spiste noen epler. Broder, hvis…Jeg sier ikke dette som 
en vits nå, men jeg vil si det. For, hvis det å spise epler fikk 
kvinner til å innse at de var nakne burde vi sende rundt eplene 
igjen. Og dere vet at det er riktig.
133 Dere vet, å spise et eple, det var ikke hva de gjorde, som 
fikk dem til å innse at de var nakne. Det var sannelig ikke det. 
Det måtte komme på seksuelt vis. Det måtte, for de innså at de 
var nakne da de tok denne forbudne frukten. Er ikke en kvinne 
et frukttre? Er ikke du frukten av din mor? Det var frukten 
som var forbudt å ta. 
134 Nå her er en veldig ting. Nå det nærmeste vitenskapen 
noen gang har kommet til å vite hva mennesket var…De 
graver opp gamle ben, de tar fossiler, og de tar hoder, og de tar 
hodeskaller, og armer, og ben, og prøver å få det til å se ut som 
et menneske. Og de vet at den nærmeste tingen til mennesket 
de noen gang har funnet, nest etter det, er en sjimpanse. Han 
er den nærmeste arten til mennesket; men likevel er den ingen 
ting mot et menneske, det høyeste.
135 Den laveste formen for liv som finnes er en frosk; den 
høyeste formen er mennesket. Gud begynte på bunnen og 
skapte oppover, til Han brakte det rett til Sitt bilde. Brakte det 
gjennom fuglene og villdyrene, og videre oppover, til Han kom 
til Guds bilde. Han skapte mennesket i det bildet. Det er den 
høyeste form. Den laveste form er bare et rumpetroll som ble 
til en frosk, og så videre.
136 Nå, dette manglende mellomledd, som de ikke kan finne. 
Se på Skriften nå. Dere, dere kommer til å være uenige i dette, 
mange av dere, men jeg vil…Jeg vil bare at dere skal merke 
dere det. Og ikke ha fordommer imot det. Hør.
137 Jeg vet at mange av dere har lyttet til Dr. DeHaan. Jeg 
er sannelig…Som en mann av hans kaliber, og en god 
baptistbroder, og jeg setter sannelig pris på ham. Han har mer 



SLANGENS SÆD 19

intelligens og hjerne, og—og har glemt mer enn jeg noen gang 
har visst; for han er en Doktor Theol., og han er lege, og han 
er en Doktor Scient. Han er en smart mann. Men han sier at 
disse…Da Guds sønner så at menneskenes døtre var vakre; 
han tar Josefus sitt standpunkt, og sier at “de—de presset seg 
selv inn i menneskekjød,” og tok til seg koner. Og det var 
kjemper i landet Nod. “Og de tok seg koner og levde med dem, 
da Guds sønner, falne Engler, tok og så menneskenes døtre; og 
det seksuelle begjæret var så stort, og siden de var syndige fra 
fallet, presset de seg selv inn i menneskekjød.”
138 Hvis de gjør det spolerer de Guddommelig helbredelse, de 
spolerer alt annet. Hvis djevelen kan skape er han likestilt 
med Gud. Djevelen kan ikke skape. Jeg vil at du viser meg ett 
sted hvor djevelen kan skape. Han kan ikke skape. Han bare 
forvrenger det som har blitt skapt. Han er ingen skaper. Han er 
bare en forvrenger. 
139 Vel, så, hva skjedde? Se. Her er min versjon. Her er det 
manglende mellomledd.
140 Nå de har en sjimpanse, men du kan ikke krysse en 
sjimpanse med en kvinne og produsere et barn. Du kan ikke 
krysse et menneske med noe som helst dyr. Det vil ikke blande 
seg. Du kan ikke gjøre blodoverføring med noe dyr. 
141 Da jeg var i Afrika behandlet de disse stakkars fargede 
menneskene der borte på en slik måte; noen sa til meg, sa, “De 
er ikke noe annet enn dyr.”
142 Jeg sa, “Unnskyld meg. De er like mye mennesker som du 
er, kanskje litt mer.” La meg si deg, når du har en slik type 
holdning, er du på vei tilbake mot et dyr. Jeg sa, “Den mannen, 
om han er like svart som en spar ess, eller om han er så gul som 
et gresskar, eller om han er så blå som indigo, kunne han redde 
livet ditt ved å gi deg en blodoverføring. Men få aldri et dyrs 
blod inn i deg.” Ja visst, er han et menneske.
143 Bare fordi den enes hud er svart, og den andre brun, og 
en annen gul, og den andre hvit, har ikke det noe med saken å 
gjøre. Bibelen sier, “Gud skapte alle menn fra ett blod.” Og det 
er helt riktig. Stedene vi levde på forandret våre farger, hadde 
ingen ting å gjøre med det. Gud skapte alle nasjoner fra én—én 
mann, ett blod, likt for alle nasjoner.
144 Kineseren; den fargede mannen kan ikke nå si, den svarte 
mannen kan ikke si nå, at, “Den kinamannen, han—han er gul, 
jeg skal ikke ha noe med ham å gjøre.” Han er din broder. Og 
du hvite mann kan ikke si til den gule mann eller den svarte 
mann, noen av dem, “Jeg har ikke noe å gjøre med deg.” Han 
er din broder. Helt riktig. 
145 Legg merke til nå, her er hva som skjedde. Jeg tror og kan 
understøtte det med Bibelen, at det var slangen som gjorde 
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det. Slangen er den manglende personen mellom sjimpansen og 
mennesket. Fordi, hør, legg merke til dette nå, at slangen var 
ikke et krypdyr. Han var det mest “listige” av alle dyrene på 
marken.
146 Nå, jeg dro og fikk tak i ordbøker i dag fra overalt, for å 
slå opp dette ordet, hva ordet “listig” betydde. Det betyr “å 
være intelligent, å være dyktig,” og, den beste oversettelsen fra 
det—fra det hebraiske (fra m-a-h-a-h, mahah) betyr “å ha en 
sann kjennskap til livets prinsipper.”
147 La oss nå se på dette et lite øyeblikk. Han er intelligent, 
dyktig, likevel blir han kalt “slangen.” Men husk, han var den 
smarteste tingen som fantes, og mer lik mennesket enn noe 
annet som var på marken; det nærmeste til et menneske. Han 
var ikke et krypdyr. Forbannelsen gjorde ham til et krypdyr. 
Og han var den…Bibelen sier at han var den vakreste av dem 
alle.
148 Og ikke en gang forbannelsen tok all hans skjønnhet bort; 
fremdeles er en slanges fantastiske farger vakre, og hans 
eleganse og listighet. Til og med forbannelsen tok det ikke 
bort. Men, dere husker, Gud sa til ham at bena hans ville falle 
av og han ville krype på sin buk. Og du kan ikke finne ett ben i 
en slange som ser ut som et menneske, og det er grunnen til at 
vitenskapen har gått seg bort. Men der er han.
149 Gud har skjult det fra øynene til de vise og forstandige, 
og lovet å åpenbare det for Guds sønner, i de siste dager da 
Guds sønner vil bli manifestert, da, “Guds sønner som frydet 
seg allerede før verdens grunnvoll ble lagt.” Da den store 
åpenbaringen om Guddommen og ting ville bli brakt ned i 
disse siste dager, ville Han manifestere disse ting gjennom 
Guds sønner. Dere vet at Skriften lærer det. Og her er vi. Det 
er grunnen til at Gud åpner disse tingene for oss. Gud bringer 
Sine sønner til manifestasjon. Han går forbi begrensningene 
i noe menneskelig kunnskap, langt inn i de åndelige 
åpenbaringer, og bringer Det ned. Har vi ikke undervist i 
denne Bibel, “Dette er til ham som har visdom”? Ikke hva han 
lærte på et eller annet seminar; men hva han lærte på sine 
knær foran Gud, og hva Gud hadde behag i å gi ham. Guds 
sønner manifestert!
150 Her er slangen, nå, her er hva slangen var; jeg vil gi dere 
min beskrivelse av ham.
151 Vi har…vi kommer ned fra en frosk, videre til dette 
rumpetrollet, og videre nedover og nedover, og slik-og-slik, 
til du til slutt kommer til apekatten, til sjimpansen. Og fra 
sjimpansen, hopper vi nå fra sjimpansen til mennesket, og vi 
undres på hvorfor.
152 “Vel,” sier vitenskapen, “vent nå! Vi kan krysse kvinnen 
med apekatten og med sjimpansen, og så vice versa, krysse en 



SLANGENS SÆD 21

mann med en sjimpanse.” Det vil ikke virke. Kryss det med 
hvilket som helst annet dyr; det vil ikke virke. Blodet vil ikke 
blande seg; ta blodet ditt, det er helt annerledes blod, totalt.
153 Det er ett eller annet blod imellom her og de kan ikke 
finnet dyret. Åh, halleluja, jeg begynner å føle meg religiøs 
akkurat nå. Følg med. Hvorfor? Gud skjulte det for dem. Det 
er ikke et ben i en slange som ser ut som et menneskeben. Han 
satte tingen så langt bort at det ikke kunne bli oppdaget av 
smarte menn.
154 Og jeg kommer til å vise dere hvor dette smarte mennesket 
kommer fra, hvor—hvor han er, egentlig. Skjønner dere, han 
kan ikke komme gjennom det.
155 Det må komme ved åpenbaring, “Du er Kristus, Sønn 
av…” “På denne klippen vil Jeg bygge Min Menighet; og 
helvetes porter kan ikke seire over den,” åndelig åpenbaring. 
Hvordan—hvordan visste Abel at han skulle ofre et lam, i 
stedet for slik Kain ofret markens frukter? Det ble åndelig 
åpenbart for ham. Du får det ikke gjennom seminarer. 
Du får det ikke gjennom denominasjoner. Du får det fra 
Himmelen.
156 Se på slangen nå, denne slangen som var først. La oss 
tegne et bilde av ham nå. Han er en skikkelig svær kar. Han 
er mellom sjimpansen og mennesket. Og slangen; djevelen, 
Lucifer, visste at det var det eneste blodet som kunne blandes 
med dette menneskeblodet, den eneste personen han kunne 
virke gjennom. Han kunne ikke virke gjennom sjimpansen, det 
blodet ville ikke blandes. Han kunne ikke virke gjennom ulike 
ting. Han kunne ikke virke gjennom sauen. Han kunne ikke 
virke gjennom en hest. Han kunne ikke virke gjennom noe dyr; 
han måtte virke gjennom denne slangen.
157 La oss ta ham nå og se hvordan han ser ut. Han er en 
skikkelig svær kar, forhistorisk kjempe. Det er hvor de finner 
disse store bena, og jeg vil vise deg dette i Bibelen. Følg nå 
nøye med. Ja vel. Denne svære karen, la oss si at han—han 
var ti fot høy, store svære skuldre; så helt ut som en mann. 
Og blodet hans; etter å ha kommet ned, krysset ett dyr med 
et annet. Du kan krysse dyr. Og blodet ble stadig høyere, 
høyere form for liv, til det klatrer opp inn i det menneskelige 
området. Men den siste forbindelsen her, mellom her, ble 
skåret av. Hvor mange vet at vitenskapen ikke kan finne the 
missing link? Dere vet alle det. Hvorfor? Her er han, slangen. 
Her var han, en stor svær kar. 

 Og djevelen kommer ned, nå, han sier, “Jeg kan inspirere.”
158 Nå når du begynner å se på kvinner, og kvinners 
bevegelser, husk, du er salvet av djevelen, (og det er ikke din 
egen kone).
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159 Legg merke til, nå, djevelen kom ned og gikk inn i slangen. 
Og han fant Eva i Edens hage, naken, og han snakket om frukten 
i midten. Midten betyr “midten,” og så videre, dere forstår, i en 
blandet forsamling. Og han sa, “Nå, det er fornøyelig. Det er 
godt for øynene.” Hva gjorde han? Han begynte å elske med Eva, 
og han levde med henne, som en ektemann.
160 Og hun så at det var fornøyelig, så hun gikk og fortalte sin 
ektemann, men hun var allerede befruktet av Satan.
161 Og hun brakte frem sin første sønn, hvis navn var Kain, 
Satans sønn.
 “Nå,” sier du, “det er feil.”
162 Ja vel, vi vil snart finne ut om det er feil eller ikke. “Og 
jeg vil sette fiendskap mellom din sæd og slangens sæd.” Hva? 
Slangens sæd! Hun hadde en sæd og han hadde en sæd. “Og 
Han skal såre ditt hode, og du skal såre Hans hæl.” Og et sår, 
der, betyr “å gjøre en Soning.” Nå, der har du slangens “sæd”. 
 Nå, noter deg, her kommer disse to mennene ut.
163 Nå, denne slangen, da han stod der, denne store svære 
kjempen av en kar stod der oppe, han var skyldig i å begå 
ekteskapsbrudd med Adams kone. Hvor ligger synden i dag? 
Hva gjør ting slik de er i dag? Nå, jeg—jeg…Du kan sikkert 
gripe hva jeg snakker om. Og der var det.
 Og da han gjorde, sa Gud, begynte å rope på Eva og Adam.
 Og han sa, “Jeg var naken.”
 Og Han sa, “Hvem fortalte deg at du er naken?”
164 Så begynte de å, på militærvis, å sende ansvaret videre. 
Sa, “Vel, kvinnen Du gav meg, gjorde det. Hun var den som 
overtalte meg.”
165 Og hun sa, “Slangen gav meg et eple”? Ja vel forkynner, ta 
deg sammen.
166 Hun sa, “Slangen forførte meg.” Vet dere hva å forføre 
betyr? Betyr “besmittet.” Og hun var. Djevelen gav henne ikke 
et eple. “Slangen har forført meg.”
 Og så kom forbannelsen. 
167 Han sa, “Fordi du lyttet til slangen i stedet for til din 
ektemann, tok du Livet fra verden. Og du vil—du vil få dine 
sorger mangedoblet; og din fødsel skal være for din mann,” og 
så videre.
168 “Og fordi du lyttet til din kone, i stedet for til Meg (Jeg har 
tatt deg fra støvet; den høyeste art), tilbake til støvet vil du gå.”
169 “Og slange, fordi du gjorde det vil bena dine falle av. På 
din buk skal du krype alle ditt livs dager. Og du vil bli hatet. 
Og støvet skal være din mat.” Der har du det. Der er dette 
manglende mellomledd. 
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170 Nå, her kommer Kain. La oss se på naturene. Her kommer 
Kain. Hva er han? Han er en slu forretningsmann. Han pløyer 
jordene. Smart, intelligent; religiøs, veldig religiøs; se på 
hans—se på hans egenskaper nå. Bare følg meg kun noen få 
minutter til.
171 Her kommer han opp. Han vet at han er moralsk. Han 
ønsker å gå i kirken. Han bygger seg en kirke, lager seg et 
offer. Bringer et alter, og alt. Bygget et alter, la blomstene 
sine på det. La marken, markens frukter, ofret det til Gud. Sa, 
“Vær så god, Herre. Jeg vet at vi spiste epler, det er hva som 
forårsaket det.” Noen av hans avkom har den samme slags idé. 
Det viser hvor det kommer fra. Brakte eplene sine inn, fra ute 
på marken, la dem på der, sa, “Dette vil gjøre en Soning.”
 Gud sa, “Det var ikke epler.”
172 Men, ved åndelig åpenbaring, visste Abel at det var blod. 
Så han brakte et lam, skar av strupen på det, og det døde. 
173 Og Gud sa, “Det stemmer. Det er hva som gjorde det. Det 
var blod.” Dere vet hvilket blod jeg snakker om. Ja vel. “Det 
var blod som forårsaket det.”
174 Følg med nå. Og så da Kain så at hans holy-roller bror 
hadde blitt akseptert av Gud, og tegn og under skjedde der 
nede, ble han sjalu på ham. Han sa, “Vi vil stanse disse greiene 
med en gang.” Se på hans brødre, se på hans barn, fremdeles 
i dag. “Nå, jeg er smartere enn han er,” så han ble sint. Hvor 
kommer sinne fra? Kunne du si at sinnet…? Han drepte sin 
bror. Han var en morder. 
175 Kunne du kalt Gud er morder? Og Adam var Guds 
sønn. Bibelen sier at, “Adam var Guds sønn,” den rene 
begynnelsen der tilbake. Adam var Guds sønn. Og den 
sjalusien og misunnelsen og alt mulig, kunne ikke komme ut 
av den rene strømmen.
176 Det måtte komme gjennom et annet sted. [Tomt spor på 
lydbåndet—Red.] Og det kom gjennom Satan, som var en 
morder til å begynne med. Bibelen sier, “Han var en løgner og 
en morder, til å begynne med.” Og der er det. Og han drepte 
sin bror. 
177 Og det var et forbilde på Kristi død. Så, ut fra det, selvsagt, 
reiste Han opp Set til å ta hans plass. Kristi død, begravelse og 
gjenoppstandelse.
178 Og se, deretter, her kommer kjempene deres. Så dro Kain 
til landet Nod. Hvis faren hans var en stor svær kjempe av en 
kar, hvem ville Kain være lik? Sin Far. Og han dro til landet 
Nod, og tok en av søstrene sine. 
179 Det eneste han kunne gjøre. Det kunne ikke komme flere 
kvinner utenom gjennom Eva. De hevder at de hadde sytti 
sønner og døtre. Hvis—hvis det ikke var noen kvinne…
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Bibelen nevnte ikke kvinner da de ble født, kun menn. Og da, 
om det ikke var andre kvinner enn Eva, da hun døde, hadde 
menneskeheten opphørt å eksistere. Hun måtte ha døtre. Og 
han måtte gifte seg med sin egen søster.
180 Han dro til landet Nod og fikk—og fikk sin kone. Og da 
han giftet seg med henne der inne, er det hvor de fant disse 
store svære kjempene, som var Guds falne sønner; som kom 
gjennom sin pappa, djevelen, gjennom Kain. Der har du ditt 
manglende mellomledd.
181 Og følg med på slangens sæd. Følg med nå. Husk, slangens 
sæd er religiøs. Se den begynne å forflytte seg nå, noen få 
minutter. Her kommer den, slangens sæd. Hva skjedde med 
dem? La meg bare lese noe her, som jeg akkurat skrev ned i 
ettermiddag.
182 Hva kom gjennom Abels linje? Hør på dette. Ja vel. Her 
kom Abel. Etter Abel kom Set. Etter Set kom Noah. Etter 
Noah kom Sem. Etter Sem kom Abraham. Etter Abraham kom 
Isak. Etter Isak kom Jakob. Etter Jakob kom Juda. Etter Juda 
kom David. Etter David kom Kristus, til fullkommenheten. 
183 Se der tilbake hvordan Guds Ånd bodde i Abel. Se hvordan 
Den bodde i Set. Se hvordan Den bodde i Juda. Se hvordan 
Den bodde i David. Se den samme Ånd rope ut gjennom denne 
rettferdige sæd, hele veien ned igjennom. Uansett hva de 
gjorde, de var forutbestemte. 
184 Se på Jakob, en skitten…Jeg sier ikke dette for å være 
vanhellig. Men Jakob, en liten svindler, som hele tiden gikk 
under skjørtene på moren; løp omkring, en liten pysete 
guttunge. La ting over seg og gikk og bedro sin far for å få 
velsignelsen; men den var gitt ham før verdens grunnvoll ble 
lagt. Sannelig ble den.
185 Dro ut dit og løy til sin svigerfar; og tok noen flekkete 
pinner, poppelpinner, og la dem i vann, for å skremme disse 
husdyrene mens de var drektige; for å få dem til å føde flekkete 
dyr, slik at han kunne jukse seg til å få de husdyrene. Gud 
velsignet ham i det. Det stemmer.
186 Ve den som sier noe om Jakob. Dere vet hva—dere vet hva 
den falske profeten sa…Eller, han profeterte riktig. Bileam, 
han sa, “Den som velsigner ham vil bli velsignet, og den som 
forbanner ham vil bli forbannet.”
187 “Jeg tok deg, Jakob. Jeg fant ham som en…som i et 
fremmed land. Og som ørnen ryster sitt rede, rystet Jeg ham 
og tok ham ut.” Halleluja! “Ikke ved makt, ikke ved kraft, men 
ved Min Ånd, sier Herren.”
188 Se det komme ned til denne fullkommengjørelsen. Den 
Ånden virket ned gjennom til fullkommengjørelsen i Kristus, 
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ned gjennom hver og en av patriarkene, kom rett nedover. 
Uansett hva de gjorde, hva de sa, hva de gjorde, var de absolutt 
den rettferdiges sæd. 
189 Og her, da rettferdige Abraham…Glory! Åh, jeg bare 
føler det så bra. Da rettferdige Abraham møtte Melkisedek, 
Som var Gud Selv!
190 Hvem var Melkisedek? “Salems Konge, som er Jerusalems 
Konge, fredens Konge. Han hadde ingen far. Han hadde ingen 
mor. Han hadde verken dagers begynnelse eller livs ende.” 
Hvem enn Han er lever Han fremdeles. “Han ble ikke født. Han 
vil aldri dø. Han hadde verken far eller mor. Han hadde verken 
dagers begynnelse eller livs ende.” Fortell meg Hvem det var. 
Den Evige Gud; i det vi kaller et…
191 Åh, jeg glemmer bare hva du kaller det nå. Teofani, er hva 
det er. Akkurat som i…Ikke en myte; men likevel er det bare 
noe som blir manifestert. Slik Han kom til Abraham i teltet der 
oppe, som en engel, og profeterte, og fortalte Sara at hun lo, 
bak Ham, og så videre. Tingen, den samme tingen.
192 Og her var Han. Han møtte Melkisedek. Og beste—…
oldefar Abraham, i den rettferdiges sæd, betalte tiende til 
Melkisedek; og det ble tillagt hans tippoldebarn her nede, den 
rettferdiges sæd.
193 Nå her kommer slangens sæd. Nå, husk, det vil være 
fiendskap, krig mellom dem.
194 Så kommer Slangens sæd, og hva produserer den? Nå 
la oss ta de første få årene. Se nå hva som skjer der. Vi vil 
lese det rett ned igjennom, for jeg har akkurat sjekket det 
opp. Slangens sæd produserte Kain. Kain dro til landet Nod, 
produserte kjemper, og så kom disse til Noahs land. 
195 De var smarte, utdannede, intelligente mennesker. 
Stemmer det? De var bygningsmenn, oppfinnere, 
vitenskapsmenn; ikke gjennom den rettferdiges sæd, men 
gjennom Satans sæd, slangen. De var slike menn som—som 
vitenskapsmenn, og bygningsmenn, og store menn, skolerte. 
Skriften sier det. De produserte messing. De produserte jern. 
De framstilte metaller. De fant opp ting. De herdet forskjellige 
metaller, og bygde hus, og så videre. Skriften sier det. Og de 
var spottere av kvinnens Sæd, Noah, den rettferdige. Er det 
riktig? [Forsamlingen sier, “Amen.”—Red.]
196 La oss følge dem litt videre. Så får vi dem opp til arken, 
alt ble ødelagt. Det ble til en slik konglomerat av synd, og de 
tok ledelsen, og smartest og mest intelligent. Inntil Gud så ned, 
det var ikke veldig mange igjen, så Han tok bare Noah og hans 
familie i arken, og lot vannet regne ned og ødelagte hele greia. 
Tok Enok opp på forhånd. Er det riktig? [Forsamlingen sier, 
“Amen.”—Red.] Der var all sæden, nesten all sæden; men Han 
har en hensikt som må bli oppfylt.
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197 Nå, Noah og sønnene hans, som kom ut, Kam, Sem og 
Jafet, kom ut i den rettferdige linjen. 
198 Hvordan kom sæden seg i det hele tatt over? sæden kom over 
i arken akkurat slik den gjorde i begynnelsen, gjennom kvinnen, 
deres koner. De bar Satans sæd, gjennom arken; akkurat slik 
Eva bar Satans sæd, for å føde Kain, gjennom kvinnen.
199 Dere setter disse kvinnene på plattformene deres som 
forkynnere, Bibelen fordømmer det! Paulus sa, “Hvis noen 
mann anser seg selv å være en profet, eller til og med åndelig, 
la ham erkjenne at det jeg skriver til dere er Herrens befalinger; 
men dersom han er uvitende, la ham bare være uvitende.”
200 Det er derfor jeg gikk ut av baptistkirken her nede. Broder 
Fleeman var her for en tid siden; jeg tror at han var der den 
kvelden. Dr. Davis sa, “Du vil stå her oppe og ordinere disse 
kvinnene som forkynnere.”
 Jeg sa, “Jeg vil ikke gjøre det. Absolutt ikke.”
 Han sa, “Vel, da kaster jeg deg ut.”
201 Jeg sa, “Jeg har blitt kastet ut av bedre ting.” Jeg sa, 
“Dette er Guds Ord, og Det fordømmer tingen. Og jeg kan ikke 
stå for det som Gud fordømmer.” Nei, sir. 
202 Hver den som gjør det, viser at de er falske lærere, falske 
profeter. Bibelen sa de ville være. “Forføre selv de utvalgte om 
mulig.” Der har du det.
203 Legg merke til dette nå. Og ut fra der, da, kom Kam, Kam 
med sin kone og dem. Han fikk en forbannelse lagt på seg. 
Fra Kam kom Nimrod, som bygget Babylon. Ut av Babylon 
kom den Katolske kirke, begynnelsen på den. Kom videre ned 
gjennom Akab. Kom videre ned gjennom fra Akab, til Judas 
Iskariot; endte opp der, antikristen.
204 Og i disse siste dager, her er antikrists ånd og Kristi Ånd. 
Antikristens ånd sier, “Miraklenes dager er forbi.” Kristi Ånd 
sier, “Han er den samme i går, i dag, og for evig.” Antikristens 
ånd sier, “Det gjør ingen forskjell om du er døpt i ‘Fader, 
Sønn, Hellig Ånd,’ overøst, sprinklet, hva enn det er, det betyr 
samme ting.” Bibelen sier at Gud er ufeilbarlig og Han kan 
ikke forandre Seg. Hvem vil du tjene? Det er opp til deg.
205 Nå sier du, “Kan de bo sammen? Du sa, at, der i den 
arken, broder Branham, du hadde både Kam og Set der inne.” 
Det stemmer, helt korrekt. Kam var ond. Set var religiøs og 
rettferdig. Ja vel.
206 La oss følge Kam. Ja vel, nå, der er Kam og Set i samme 
arken; en rettferdig, og den andre urettferdig. Det var en kråke 
og en due i den samme arken. Det var Judas og Jesus i den 
samme menigheten. Det var antikrist og den Hellige Ånd i den 
samme menigheten.
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207 Og, i dag, virker de samme åndene. “Har en form for 
gudsfrykt, veldig religiøse, men har en form for gudsfrykt og 
fornekter dens Kraft; fra slike skal du vende deg bort.” Den 
Hellige Ånd hevder, “Jesus Kristus den samme i går, i dag, og 
for evig.” Hvilken side vil du velge?
208 Antikristen sier at Dette bare er en bok med 
trosbekjennelser. “Vi vil gjenta Apostlenes Trosbekjennelse.” 
Jeg utfordrer enhver forkynner til å fortelle meg hvor 
Apostlenes Trosbekjennelse finnes i Bibelen. “Jeg tror på Gud, 
den Allmektige Fader, Skaperen av himlene og jorden; Jesus 
Kristus, Hans Sønn. Jeg tror på den Hellige Romersk Katolske 
Kirke, de helliges samfunn.” Hvor finner du det i Bibelen? 
Og likevel gjentar dere det i deres store metodist og baptist 
kirkesamfunn. Det er en lære fra djevelen, og falske profeter 
forkynner den.
209 Og jeg håper at jeg ikke sårer følelsene deres, men jeg 
spikrer dette fast for dette tabernaklet. Dere her i Branham 
Tabernacle, hold dere borte fra slike ting. Hva som helst 
som tror på de helliges samfunn er spiritisme. “Det er én 
mellommann mellom Gud og mennesker, og det er Mannen 
Jesus Kristus.” Bryr meg ikke om hvor mange Maria’er det er!
210 Ser dere hvordan det gikk med den kvinnens sæd der bak? 
Ser dere hvordan kvinnens sæd ble båret over dit? 
211 Se på i dag, i Amerika. Amerika er djevelens sæd. Hva 
er det? Hun er en kvinnes nasjon. Dere har hørt, “Dette er 
kvinnenes verden.” Det stemmer. Det er en kvinnens nasjon. 
De har styringen. 
212 Jeg dro bort dit for ikke lenge siden, i Sveits. Kvinnene 
sa…En liten, Hellige Ånds kvinne sa, “Du vet, hvis jeg drar 
bort til Amerika, sier de at kvinnene har frihet.”
213 Jeg sa, “La meg fortelle deg hva den fører til.” Og jeg 
begynte å fortelle henne.
 Hun sa, “Åh, spar meg, jeg vil ikke ha noe av det.”
 Jeg sa, “Det er hva det fører til.”
 Dere vet, de gjør ikke ting der slik de gjør her.
214 Hva er det? La meg vise dere at Amerika er en kvinne. På 
mynten vår er et bilde av en kvinne. Alt her inne er en kvinne.
215 Si meg, det finnes ikke nok spritsjapper i landet, som 
ville ha…Sett opp førti spritsjapper i denne byen, og ta tre 
prostituerte, godt utseende kvinner som vrir seg selv nedover 
gaten; de vil sende flere sjeler til helvete, som lyster etter 
dem, enn alle spritsjappene du kunne sette opp i byen. Det er 
helt riktig.
216 Hvem er det da? Det er kvinnen. Hva er hun? Hun er 
Amerikas gud.
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217 Ta noen av disse gamle filmskuespillerne; de kommer 
fram her og gifter seg fire eller fem ganger, lever med tre eller 
fire forskjellige ektemenn på samme tid; og noen av disse 
magasinene avdekker og forteller dem, tar bilder av dem 
nakne her ute. Og dere små jenter har det som deres eksempel, 
(hvorfor?) fordi mammaen deres før dere, kanskje, bestemoren 
deres før dere. Ser dere hvor denne slangens sæd arbeider? 
Sannelig, gjør den.
218 Og hva har den gjort? Hvis urettferdighet skal besøke 
fjorten generasjoner, under loven, hva vil urettferdighet være 
om den besøker i denne dag, når den rettferdiges sæd omtrent 
er utvannet? Og Gud sa at det ville komme en tid, om Han ikke 
forkortet arbeidet, ville det ikke være noe igjen av den. Vi er i 
endetiden. Let etter de rettferdige i kveld; gå gjennom byene!
219 Åh, du finner kirkemedlemmer like lojale til baptistene og 
presbyterianerne, og så videre, som de kan være. Men de har 
ikke noe mer med Gud å gjøre enn det en kanin har med å ta 
på seg truger. Vet ingen ting om Det! Alt de vet…Er du en 
Kristen? “Jeg er katolikk.” Er du en Kristen? “Jeg er baptist.” 
Er du en Kristen? “Jeg er presbyterianer.” Er du en Kristen? 
“Jeg er pinsevenn.” Det har ingen ting med Det å gjøre.
220 Du er en Kristen fordi Gud, ved Sin nåde, frelser deg. Og 
du vet om Det. Og noe har forandret livet ditt, slik at du lever 
annerledes. Og du er et nytt menneske og skapning i Kristus 
Jesus. Ja visst.
221 Men ser du hvor slangens sæd er? Hva var slangens sæd? 
Utroskap. Følger dere? Utroskap med Eva. Hva skjedde med 
det? Hva produserte det? Hva er det i kveld? 
222 Se tilbake i tid, for noen få år siden, da den første sangen 
kom ut. Dere eldre folk, da…De pleide å sensurere sanger før 
de lot dem bli sunget på radio. Og den første som kom ut, var 
denne, “Rull dem, jenter, rull dem, vis de vakre knærne deres,” 
og alt slikt. “Le av pappa og mamma, og gi dem alle en ‘ha-ha-
ha!’” Det var den første de lot slippe gjennom. Hvor tror dere 
den karen som skrev den sangen er i kveld? Han er død.
223 Hva synes dere om Clara Bow, som kom ut først og sa de, 
Farlige Kurver; og stripteasen som sendte tusenvis av sjeler 
til helvete? Hvor tror dere hun er i kveld? Hun har vært død i 
en lang stund. Hvor er hun hen med sin kropp? Ligger der ute, 
råtner i støvet, og larver og mark har spist gjennom den. Og 
hennes sjel ligger der ute foran en rettferdig Gud.
224 Hvor er den mannen som tok denne kvinnen og laget disse 
vulgært utseende klærne de tar på seg, for å skyve dem helt 
ut på den ene og andre måten, og krymper dem? Sa, “Hvorfor 
gjør de det? Hvorfor kle dere med slike ting?” Fordi dere vil at 
menn skal se på dere, og det er ingen annen forklaring.
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225 Og vet dere at når dere gjør det, og en eller annen gammel 
synder ser på dere, vet dere hva som har skjedd? På Dommens 
Dag…Du sier, “Broder Branham, jeg er så tro mot min mann 
som jeg bare kan være.” Du vil bli erklært skyldig i å ha 
begått ekteskapsbrudd. Jesus sa, “Den som ser på en kvinne 
for å lyste etter henne har allerede begått ekteskapsbrudd med 
henne i sitt hjerte.” Når den mannen må svare for å ha begått 
ekteskapsbrudd, hvem vil være den som forårsaket det? Måten 
du kledde deg selv på og presenterte deg selv. 
226 Nå, jeg mener ikke å si at du må kle deg som et eller annet 
ut av en antikk boks. Men, du kan se mer ut som en dame.
227 Og flyr her ute og stripper, dine små korte kortbukser, og 
binder et lite bånd rundt dem slik som det; og babyen din med 
sine øyne som askebeger, med en sigarett i munnen din går du 
nedover gaten. Du gjør ikke det for noen god hensikt. Du er 
kanskje uskyldig i det faktum, men djevelen bruker deg som et 
redskap akkurat slik han brukte Eva.
228 Hvorfor er det en kvinnes nasjon? Fordi den leder rett opp 
til den katolske denominasjon. Hva er det i dag? Du hører aldri 
at de nevner Jesus. “Vær hilset Maria! Maria, Guds mor! Sankt 
Cecilia!” Alle slags helgener, døde helgener. Her for ikke lenge 
siden, nede i…
229 Jeg var nede i Mexico i fjor. Her kom en fattig kvinne, 
slepende. Knærne hennes, helt nedslitte slik som det, og huden; 
gråtende, og holdt hendene sine. Og faren gikk ved siden av, 
og bar to små barn, de gråt; moren led sånn; fordi en eller 
annen kvinne, som de kaller en helgen, døde. De hadde statuen 
hennes der oppe på åsen. En eller annen elsker drap henne. Og 
så snart som hun ble drept på den måten, selvsagt, så er hun en 
helgen; hun var en katolikk. Så da gikk hun for å gjøre bot; og 
hun måtte slepe seg i to miles over brostein for å gjøre bot.
230 Broder, hvis det er én ting jeg må gjøre, døde Jesus Kristus 
forgjeves. Nåde, er jeg frelst; og ikke ved—ved meg selv, men 
etter Guds vilje, og ved Guds godhet.
231 Disse journalistene spurte meg, sa, “Herr Branham…” 
Den—den lille, døde babyen hadde blitt brakt til livet, og 
noen få ting der. Tretti tusen katolikker…Nei, jeg ber om 
unnskyldning. Det var tjue tusen. Tretti tusen var Afrika. 
Tjue tusen katolikker mottok Kristus som personlig Frelser på 
én gang, da det skjedde, da jeg stod i Mexico City. Og disse 
prestene, de kunne ikke si noen ting; for mange, ville startet et 
opprør. Hadde for mange på siden. Så han sa, “Herr Branham, 
tror du at våre helgener kan gjøre det samme som du gjør?”
232 Jeg kjente deres lære, jeg sa, “Selvsagt, hvis de er i live.” 
Skjønner? Så, du kan ikke bli en katolsk helgen før du er død, 
vet dere.
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 Så han sa, “Åh, du kan ikke bli en helgen før du dør.”
233 Jeg sa, “Hvor leser du det hen? Paulus sa, ‘Til de hellige 
som er i Efesus,’ og de som er kalt av Gud. ‘Til de hellige som 
er i Efesus,’ han leste brevet sitt; og de hellige er på andre 
steder, i Galatia, og—og ‘de hellige i Roma,’ og så videre. De 
hellige, ‘helliggjorte.’ Hva med det?”
234 Han sa, “Selvsagt, nå, det er ikke meningen at vi skal 
diskutere Bibelen. Fordi, vi er kirken, og det kirken sier. Vi 
bryr oss ikke om hva Bibelen sier. Det er hva kirken sier.” Sa, 
“Hva er da din mening om den Katolske kirke?”
235 Jeg sa, “Jeg skulle ønske du ikke hadde spurt meg om det. 
‘For du spurte meg, og jeg vil fortelle deg Sannheten.”
 Sa, “Vel, jeg vil at du skal fortelle meg Sannheten.”
 Jeg sa, “Den høyeste form for spiritisme som jeg vet om.”
 Han sa, “Hvordan kom du fram til det?”
236 Jeg sa, “Alle som ber døde om å gå i forbønn for seg er en 
spiritist.” Jeg sa, “Hvis den helgenen snakker tilbake, så er han 
i helvete. For, de som har krysset stien, min—min Bibel sier at 
han ikke kan komme tilbake.” Det stemmer. Og jeg sa, “Hvis 
det er, hvis han var en helgen; er det djevelen som snakker som 
en helgen, og det er ikke helgenen i det hele tatt.”
237 Og han sa, “Vel, nå, vent et øyeblikk.” Sa, “Du ber også 
døde om å gå i forbønn for deg.”
 Jeg sa, “Hvor?”
 Han sa, “Jesus Kristus døde.”
238 Jeg sa, “Men Han stod opp igjen. Han er ikke død. Men 
Han lever, for å gå i forbønn, og den eneste mellommann 
mellom Gud og mennesker.”
239 “Jeg er Han som var en død, og som lever igjen, og er 
levende for alltid. Jeg har nøklene til døden og helvete.” “Den 
som vil, la han komme og drikke fritt fra Livets vann.” Du 
store! Det er vår Gud. Det er vår Gud.
240 Og den rettferdiges sæd er i ferd med å løpe ut. Snakk 
med folk om disse tingene. Snakk med folk om å gå tilbake til 
Bibelens vei. Snakk til folk om mirakler. Snakk til folk om det. 
Deres “kirke tror ikke på Det,” så de er uekte barn, ovenfor 
Gud. Bibelen sier at om vi ikke tåler forfølgelser og prøvelser, 
spott, og bli kalt “holy-rollers” og så videre, som det; om du 
ikke klarer å takle det, er dere uekte barn, og ikke Guds barn. 
Bibelen sier så.
241 Kall meg “holy-roller,” hvis du vil. Kall meg hva som helst 
du vil. Så lenge hjertet mitt er rett med Gud, og min opplevelse 
samstemmer med Guds Bibel, går jeg bare videre i samme 
retning. Ja, sir. Det er hva vi tror. Det er den levende Guds 
Menighet, som ikke kommer gjennom teologi. Den kommer 
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ikke gjennom noen menneskelaget, intellektuell forståelse. Den 
kommer absolutt gjennom den åpenbarte Sannheten om at 
Jesus Kristus er Guds Sønn.
242 Om jeg bare hadde en intellektuell forståelse, fordi 
baptistkirken eller metodistkirken lærte meg at dette er slik-
og-slik og ting; når jeg hører denne Bibel, hvis Bibelen…Om 
jeg hadde blitt døpt i navnet til “Faderen, Sønnen, og Hellige 
Ånd,” og leste denne Bibelen, og en forkynner fortalte meg at 
ingen i Bibelen noen gang ble døpt i noe annet enn Jesu Kristi 
Navn, og jeg leste det og så at det var Sannheten, ville jeg gå i 
vannet så fort som jeg kunne. Ja, sir. 
243 Om noen fortalte meg at—at Jesus Kristus var en stor 
helbreder; og min menighet fortalte meg, “Miraklenes dager er 
forbi,” og jeg hadde behov for helbredelse; ville jeg løpe så fort 
som jeg bare kunne, til det alteret, for å bli helbredet. Det ville 
jeg sannelig. 
244 Om jeg var en forkynner, og hadde en—en kvinnelig 
forkynner bak talerstolen min, og jeg leste i denne Bibelen 
og så at en kvinne ikke skulle forkynne, ville jeg ta hun bort 
derfra, om det tok huden av ryggen min.
245 Og husk, sittende der bak hvor søster Wright er, en kveld, 
da en kvinne skulle kaste meg ut døra for å gjøre noe slikt. 
Ja, sir. Jeg sa, “Du kommer ikke i min menighet med ditt 
gamle…” Da de pleide å gå kledd i, eller klippe kjolene sine 
helt ned slik som dette, og det snåle stoffet, og omtrent halve 
kroppen deres blottlagt. Jeg sa, “Om de noen gang kommer 
i kirken min, vil jeg jammen vise dem ut.” Og en eller annen 
liten oppkomling her nede, hun døde ikke lenge etter det; og 
da sendte hun bud etter meg, døende. Hun var en katolsk jente, 
gikk opp dit og satte seg ned med det på den måten. Jeg så 
bakover og jeg fikk øye på henne, sittende her oppe, og de 
sang. Tok av meg jakken, gikk bak dit, la den over skuldrene 
hennes. Jeg sa, “Frue, hvis du skal høre på meg forkynne, vil 
du være så snill å ha på deg denne jakken mens du er i Guds 
menighet?” Skjønner? Ja visst. 
246 Hun trampet ut derfra, og presset de små leppene opp. Hun 
forsvant ut av bygningen. Hun sa, “Hvis han har religion, ville 
jeg ikke la min ku ha den slags religion.”
 Jeg sa, “Ikke bekymr deg, hun vil ikke få den.”
247 Så hadde vi teltet, de sendte bud etter meg da hun var 
døende. Hun fikk et hjerteinfarkt, og hun var i ferd med å dø. 
Mannen hennes kom. Han, “Kan, kom fort!” Og jeg var midt 
i møtet. Stor, høy kar, stod ved døren, ventet på meg. Og jeg 
løp så…
248 Jeg kom meg i bilen min og for ut dit. Som jeg gikk opp, møtte 
jeg den gamle sykesøsteren der ute, som bor nede i Howard Park, 
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ennå. Hun sa, “Pastor, det er ikke noe vits i å komme.” Det er 
omtrent tjue år siden, kanskje litt lenger. Sa, “Hun er død.” Sa, 
“Hun har vært død i omtrent tre minutter.” Sa, “Hun ropte så 
høyt hun kunne etter deg.” Sa, “Jeg har en beskjed til deg.”
 Sa, “Hva?”
249 Sa, “Fortell den forkynneren, som jeg sa det om, ‘Vær så 
snill å tilgi meg.’”
250 Jeg dro ned dit for å se på henne. Vakker kvinne; og hun 
hadde lidt så mye. Hun hadde små fregner over nesen; en pen 
kvinne. Og fregnene, så det ut som, stod ut. Og øynene hennes 
hadde presset seg fullstendig ut av øyehulene, og var vridd 
halvveis bakover. Selvsagt, hadde tarmene og nyrene kommet i 
bevegelse, og dampen kom opp over alt fra sengen, på det viset. 
251 Og mannen hennes så på meg, sa, “Broder Branham, si en 
bønn, for hun ønsket å se deg.”
 Jeg sa, “En bønn for henne nå vil ikke gjøre noen nytte.”
252 “Treet faller den veien det lener seg.” Skjønner? “Bli ikke 
forført; Gud lar Seg ikke spotte. Det en mann sår det skal han 
høste.”
253 Ser dere hvor det er? Nå hva har skjedd? Se på en kvinne 
som ville gjøre det. Se på kvinner som levde der tilbake, 
korjenta, hva var hennes datter? En flapper. Hva er flapperens 
datter? En rock-and-roll tenåring. Hva vil hennes datter bli? 
Hmm. Hva er det?
 Ser dere de rettferdiges sæd? 
254 Se på dere baptister. Gå tilbake for en tid siden. Gå tilbake 
til John Smith, deres grunnlegger, dere baptister. Da han ba 
for folkets urettferdighet, inntil han gråt og ba for folket til 
øynene hans hovnet opp og lukket seg, og kona hans måtte 
mate ham ved bordet, frokosten hans.
255 Og dere metodister, rundt her, med juveler i nesene deres 
og på ørene deres, og ser ut som en damesal for djevelen; og går 
ut, har på kortbukser, og slike ting! Da gamle John Smith, en 
av de eldste i Metodistkirken, før han døde åttifem år gammel, 
prekte en kort tale fire år…fire timer. De måtte bære ham og 
sette ham bak talerstolen. Og her var hans siste ord. Han sa, 
“Jeg er så sjokkert over Metodistkirkens oppførsel.” Sa, “Til 
og med Metodistkirkens døtre har gullringer på fingrene sine.” 
Hva ville han si nå, med kortbukser på, og synger i koret? 
256 Dere løp bra. Hva skjedde? Dere oppfører dere som 
mammaen deres. Det er akkurat det.
257 Det er grunnen til at vi ikke vil ha noen av disse 
denominasjonene hengende rundt dette, eller lagt på her, “Vi 
er metodister. Vi er baptister.” Vi er kun av Kristus. La det 
være slik, vær frie.
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258 Nå, ser dere slangens sæd? Hva ville en kvinne som det 
betale nå? Hva ville det gjøre? Hva? De fortsatte videre, kom 
ned igjennom. De skjøv baptistene tilbake, skjøv metodistene 
tilbake, skjøv presbyterianerne tilbake. Hva gjorde de? 
De gikk alle sammen rett tilbake slik deres mamma gjorde, 
den gamle horen. Der er de alle sammen, driver med den 
samme prostitusjonen. “Vel, det har ikke noe å si. De har 
blitt neddykket. De har blitt sprinklet. De, de kom, gjorde 
bekjennelse. De har tatt sine seks måneder med avhold; de 
drakk ikke for mye i løpet av den tiden, og så videre. De var 
gode medlemmer. De betalte godt på…” Åh, du! Det har 
ingen ting med Åndens frukter å gjøre.
259 Åndens frukter er “tro,” tro Jesus Kristus den samme 
i går, i dag, og for evig; “Kjærlighet” til brødrene; “Glede, 
fred, langmodighet, godhet, vennlighet, tålmodighet, mildhet, 
selvbeherskelse.” Det er tingene, Åndens frukter.
260 Og vi tar en mann, “Vel, han—han lever et godt liv i 
nabolaget.” Det gjorde Esau også.
261 Esau gjorde aldri noen fortred, og Esau var av djevelen; 
men Jakob, ut av det samme morsliv, var av Gud. Djevelens 
sæd; kvinnens Sæd, Guds Sæd kom gjennom.
262 Nå, dere ser, alt har kommet ned til dette, til hva er det 
igjen i verden i dag? Jeg kommer til å si dette veldig hardt, 
spikre dette fast, så vil vi begynne vekkelsen etter dette, på 
neste møte. Det har kommet til et sted. Og, vær så snill, jeg 
sier ikke dette for å være vanhellig. Jeg sier ikke dette for å 
være slem. Det har kommet til et sted, til en stor, religiøs gjeng 
med uekte, løsunger. Det er mitt siste ord. Det er nøyaktig 
hva det har munnet ut i. Dere vet at det er sannheten. Det 
har kommet til et sted hvor det er menighets-innmelding 
og kirkemedlemmer, “Som har en form for gudsfrykt, og 
fornekter Dens kraft,” til det har kommet til en gjeng av 
religiøse, uekte barn. Det er nøyaktig hva det er.
263 Hva gjenstår nå? Det henger en rakett der ute, mange av 
dem, koboltbomber og alt mulig annet. De venter bare på at 
den timen skal komme. Og det vil bli en ødeleggelse ved ild, 
som det var ved vann.
264 Og venner, hva enn dere gjør, hvis du er en kristen og du 
har Gud i ditt hjerte, og du vet at du har gått fra døden til 
Livet, burde du være den lykkeligste personen i hele verden. 
Når den Hellige Ånd i deg…
265 Når Bibelen sier, “Jesus Kristus den samme i går, i dag, og 
for evig.”
266 Denominasjonene sier, “Men vi tror at miraklene er forbi.”
267 Den Hellige Ånd sier, “Amen. Jesus Kristus er den samme i 
går, i dag og for evig. Slik er det.”
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268 Hvis Bibelen sier, “Vend om, og bli døpt hver og en av dere 
i Jesu Kristi Navn til syndenes forlatelse, dere skal motta den 
Hellige Ånd. For løftet er til dere, og deres barn, til Hedningene, 
alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud—så mange 
som Herren vår Gud vil kalle.” Skjønner? (Ikke, “så mange som 
metodistene kaller, baptistene kaller.”) Men, “Så mange som 
Herren vår Gud skal kalle, skal motta denne Hellige Ånd, og bli 
døpt i Jesu Kristi Navn.” Det er hva Bibelen sier.
 Når det slår deg, sier du, “Amen.”
 Kirken sa, “Åh, det har ingen ting å si.”
269 Men denne Hellige Ånd i deg, sier, “amen” til Hans Ord. 
“Mennesket skal ikke leve av brød alene, men Ordet som går ut 
av Guds munn.” Der har du det.
270 Jeg vil at du skal vise meg ett Skriftsted hvor det står at et 
eple fikk hele tingen til å gå slik det gjør nå. Jeg vil at du skal 
vise meg at de spiste epler. Jeg har vist deg at hvor Kain trodde 
den samme tingen, og hvor hans sæd fremdeles tror den samme 
tingen. 
271 Men den åndelige åpenbaringen fra Gud beviser, ved 
Bibelen, at det var seksuell omgang mellom mannen og 
kvinnen, på ulovlig vis. Der er hvor kjempene dine kommer fra. 
Det er hvor synden din kommer fra. Det er hvor forråtnelsen 
din kommer fra. Det er hvor det har kommet ned igjennom. 
272 Legg nå merke til i alt dette—dette, se her, slangen var 
dobbelt så smart. Hans sæd har alltid vært dobbelt så smart. 
Og jeg kunne tenkt meg å klatre opp på denne talerstolen og 
tatt denne mikrofonen i hånden min, [Broder Branham flytter 
på mikrofonen—Red.], og la beina henge over talerstolen, og si 
dette. Og, i dag, hvor er deres store intellekter? Din pastor som 
har gått ned og fått en haug med intellektuell kunnskap, og 
han reiser seg; han er pastoren for de største menighetene som 
er i landet, og så videre slik som det. Hvor står slangens sæd? I 
de smarte, intelligente stedene som det; smarte, slue lærde. Det 
er hvor han er hen. Det er hvor han ligger.
273 “Ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved Min Ånd, sier 
Herren.” Skjønner? Det er hvor dere…
274 Så tar du en liten broder som står nede på hjørnet, gråter 
sine øyne ut, og kanskje står der nede og slår på en gammel 
gitar, sier, “Broder, kom og finn Herren!”
275 Pastoren går forbi, sier, “Hmh! Ville ikke fått min 
forsamling…Nei, jeg ville ikke assosiere, ville ikke la min…
ville ikke latt Liddy og Johnny og dem se meg rundt et slikt 
sted.” Gå videre, djevelens sæd, du er på vei mot din Evige 
ødeleggelse, likevel. Det stemmer. Jeg kunne ha sagt et annet 
ord der, og sagt “uekte barn,” og det er omtrent der det ligger. 
For, dere forstår, du…
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276 “Intet menneske kan komme til Meg uten at Min Fader 
drager på ham. Og alle som kommer til Meg, vil Jeg oppreise 
på den siste dag. Ingen ting kommer til å gå fortapt. Jeg har 
det. Jeg vil bevare det. Ikke noe menneske kan gjøre det, 
uten Denne.”
277 Alt ligger i Ham. Du kan ikke si, “jeg har gjort én ting.” 
Det er Guds nåde som har gjort alt sammen. Så, ingen ting jeg 
har gjort. Jeg hadde aldri noe jeg skulle gjøre; aldri du, heller. 
Du har aldri prestert én ting. Gud gjorde hver del av det. Du 
har aldri beveget en finger for én del av det. Du sa ikke, “Vel, 
jeg kom ut fra en god familie. Jeg gjorde dette.” Det har ingen 
ting å gjøre med det. Gud er Den Som gjorde det; Guds nåde.
278 Jeg beklager nå, klokken er ikke en gang elleve, men jeg 
skal avslutte, uansett. Ser dere?
279 Hvor mange forstår at Bibelen taler om at disse tingene 
er Sannheten; dere Branham Tabernacle folk, spesielt? 
[Forsamlingen sier, “Amen.”—Red.] Nå, det er omtrent én 
sekstenedel av hva vi lærer og tror på. Men, husk, til dere 
tilhørere, vil jeg si dette, dere folk som ikke kommer her som 
medlemmer. Måten vi tror dette på, at Dette er Bibelen, og 
Bibelen er Guds Sannhet.
280 Og vi tror, at i det Gamle Testamentet, nå, de hadde en 
måte å vite hva som var sannhet og hva som ikke var sannhet. 
281 Nå, vi vet alle at de hadde den skrevne lov. Hvor mange 
vet det? Loven, budene var i arken, og så videre; ja vel, og 
loven om budene. Sa, “Du skal ikke drive hor. Den som driver 
hor blir steinet.” Ser dere? Det var budet, og loven om budet. 
Nå, arken var plassert slik som dette; budene var nedi der, og 
budenes lover var i lommene på siden av arken. Hvis en mann 
kom ned hit, drev hor; strakte seg ned her og fant hva loven sa, 
“stein ham.” De tok ham rett ut og steinet ham. Det var hva 
loven om budet var.
282 Nå, de hadde to andre måter å vite det på. Det er alltid 
tre, som en bekreftelse. De hadde en annen måte å vite det 
på, og det var enten ved en profet eller en drømmer. Hvor 
mange vet det? “Hvis det er en iblant dere som er åndelig, 
eller en profet, vil jeg Herren gjøre Meg Selv kjent for ham 
i drømmer, og tale til ham i visjoner.” Det stemmer. Nå, han 
var en som profeterte.
283 Nå, om en mann kom forbi, sa, “Åh, halleluja, jeg har det! 
Jeg profeterer nå i Herrens Navn. Jeg har åpenbaringen.” 
De lot det ikke passere på den måten, som dere folk gjør. De 
undersøkte det med Gud først. 
284 Nå, på Aarons brystplate hadde de det de kalte Urim 
Tummim. Hvor mange har noen gang hørt det ordet? Hva var 
det? Var tolv steiner, seks på hver side, fra de tolv patriarkene; 
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jaspis, Juda, og så videre, og ned igjennom, de tolv steinene. 
Og så tok de denne profeten eller drømmeren, og de hengte 
opp denne brystplaten, og de stilte ham opp der. Og de sa, 
“Profeter nå og fortell din profeti.”
 “Herren talte til meg og sa bestemte—bestemte ting.”
285 Uansett hvor virkelig det virket, det kunne høres ut som 
om det var den fullkomne sannhet; men hvis de lysene ikke 
kom sammen og dannet en regnbuefarge tvers over der, Urim 
Tummim, lysene blandet seg sammen, det overnaturlige 
arbeidet, bekreftet. Ser dere, Gud har alltid bekreftet Sitt Ord. 
Skjønner? Og om de overnaturlige lysene ikke flimret der, så 
bryr jeg meg ikke om hvor ekte det virket, det var feil.
286 Hvis en drømmer sa, “Jeg drømte en drøm, og denne 
drømmen sa, at, ‘Israel skulle flytte seg og dra til et bestemt 
sted, for syrerne kommer til å komme inn på denne siden og 
beleire den.’” De tok den drømmeren ned dit; han fortalte 
drømmen sin. Hvis de lysene ikke flimret tvers over der, var 
han feil, uansett hvordan…Hvis syrerne allerede var i kamp 
der borte, var han feil. Nei, min herre. De, absolutt, det måtte 
bli bevist ved Urim Tummim. 
287 Nå, alle vet at det gamle presteskapet var borte, gjort av 
med, og Urim Tummim gikk med det. Vi vet det, gjør vi ikke? 
[Forsamlingen sier, “Amen.”—Red.] 
288 Og det nye presteskapet hadde kommet inn. Hva? Har vi 
en Urim Tummim i dag? Ja visst. Guds Ord! Ja visst. Her er 
det. Hvis noen mann har en hvilken som helst åpenbaring, 
eller sier noe, eller noen lære som ikke er i samsvar og 
sam…og samstemmer med denne Bibelen, gjennom 
hele Skriften, tar han feil. Jeg bryr meg ikke om hvilken 
denominasjon han er, hvor god han er, hvor smart han er, 
hvor utdannet han er; han tar feil.
289 Og når en hvilken som helst mann forteller deg disse 
tingene, som vi har forkynt her i menigheten nå, og forteller 
deg, at, “Hvis du er sprinklet, er det helt greit,” har han 
fortalt deg en løgn. Det vil ikke gi lysglimt på Urim Tummim. 
Når han forteller deg at, “Overøsing er helt greit,” har han 
fortalt deg en løgn. Sier han til deg, “Å bli døpt i navnet til 
‘Faderen, Sønnen, den Hellige Ånd,’ er helt greit,” har han 
fortalt deg en løgn. Hvis han forteller deg, “Miraklenes dager 
er forbi,” har han fortalt deg en løgn. Hvis han forteller 
deg, “Det er helt i orden for kvinner å forkynne,” har han 
fortalt deg en løgn. Hvis han forteller deg, “Det er helt 
greit for deg å fortsette å holde deg til din denominasjon,” 
har han fortalt deg en løgn. Det vil ikke gi lysglimt på Urim 
Tummim. Og dusinvis av ting som kommer ut i den gamle 
“SKJØGEMOREN,” og kommer ned dit, og der er grunnen til 
at vi holder oss borte fra denominasjonen.
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290 Vi elsker våre brødre og søstre ute i de denominasjonene. 
Men du går ikke og sier, “Jeg er metodist,” og det gjør 
deg til en kristen i mine øyne. Du er en kristen fordi du er 
født av Guds Ånd. Du trenger ikke å være metodist eller 
baptist. Du trenger ikke å være noen av delene. Du må bare 
være født av Guds Ånd. Tror dere det? [Forsamlingen sier, 
“Amen.”—Red.] 
291 På disse fundamentene, hvis noen er her og ønsker 
å samarbeide og komme inn i fellesskapet av denne 
tilbedelsen, og ønsker å være—ønsker å bli neddykket, døpt i 
Jesu Kristi Navn, her er bassenget. De kommer til å døpe om 
et lite øyeblikk.
292 Hvis det er noen, mange her, hvem som helst som ønsker å 
komme, på noen annen måte? Vi er her. Det stemmer.
293 Nå, vi—vi har ikke noe medlemskap; du bare kommer hit 
til denne menigheten. Vi tror at Kristus er i metodistkirken, 
baptistkirken, presbyterianerkirken. Han har medlemmer i 
alle sammen av dem. Og det som mangler, i dag; bringer falsk 
profeti de tingene ut, disse kirkenes lære, som absolutt er i 
motsetning til Bibelen.
294 Nå, dersom noen gjorde Det klart for meg, ville jeg 
sannelig få meg selv…Jeg tror det er nok av Guds Ånd i meg, 
til å granske den Bibelen helt igjennom og komme og gjøre det 
rett. Hvis jeg bare gikk frem og håndhilste på forkynneren, 
og skrev navnet mitt i boka, og fortsatt hadde hat og ondskap 
i hjertet mitt, og fremdeles hadde misunnelse og bitterhet, 
og fremdeles ikke trodde Jesus Kristus å være den store 
helbreder, og så videre som det, ville jeg gå og få det rett 
med Gud, ordentlig fort. Jeg er helt sikker på at jeg ville det. 
Jeg—jeg ville vært så ærlig om det. Jeg ville gått og fått det 
rett med Gud. Om jeg bare hang med fordi jeg var baptist eller 
metodist, ville jeg komme meg ned og få Kristendom i mitt 
hjerte. Jeg ville gjort det. Ja visst.
295 Husk nå det kommende vekkelsesmøtet som vil begynne, 
om Herren vil, kommende onsdag kveld. Det er på disse 
fundamentene.
296 Hør venner, det er en sann og levende Gud. Det stemmer. 
Jesus Kristus er Guds Sønn. Den Hellige Ånd er i Menigheten 
i dag. 
297 Nå, hvis det bare var noen som fortalte meg det, ville jeg 
ha en rett til å tvile på det. Men hør. En dag der borte, som en 
liten gutt, stod jeg under et tre; jeg så Ham. Jeg hørte Ham. 
Han sa til meg, sa, “Hold deg unna de dårlige kvinnene. Hold 
deg unna sigarettene. Hold deg unna banning, drikking, og 
alle disse tingene. Jeg har et arbeid for deg å gjøre når du blir 
eldre.” Jeg vet at Han er en virkelig, levende Gud som er i 
enighet med Sitt Ord.
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298 Da jeg ble litt eldre, hvordan Han møtte meg, hvordan Han 
talte til meg! Hvordan jeg har sett Ham der borte, som den 
brennende busken, og den Ilden som beveget seg der borte! 
Hvordan jeg har sett Ham tale og si helt nøyaktig hva som 
ville skje; og, hver gang treffer det så perfekt som det kan bli, 
perfekt slik som det.
299 Den samme Ene som sier disse fullkommengjorte tingene 
slik som det, er den samme Ene Som inspirerer meg til å 
undervise denne Bibelen akkurat slik jeg underviser Den. 
Det stemmer. Så, Det kommer fra Gud. For meg er det Gud 
Allmektig, og Han er den samme i går, i dag, og for evig.
300 Jesus sa, “Jeg kommer fra Faderen, og Jeg går til Faderen.” 
Da Han hadde kommet…
301 Da Han var Gud i ødemarken, var Han et brennende Lys. 
Hvor mange vet det? [Forsamlingen sier, “Amen.”—Red.] Han 
var et brennende Lys, Ildstøtte. 
302 Og Han kom hit på jorden, og Han sa, “Jeg kommer 
fra Faderen, og Jeg går…Jeg kommer fra Gud, og Jeg går 
tilbake til Gud.”
303 Da Han døde, begravd, stod opp igjen, og Paulus på sin vei 
til Damaskus møtte Ham igjen, hva var Han? [Noen sier, “En 
Ildstøtte.”—Red.] Fremdeles en Ildstøtte. Ja, sir.
304 Hva gjorde Han da Han var her på jorden? Hva gjorde Han 
da Han møtte Paulus? Hvordan sendte Han ham? Han sendte 
ham til en profet som fortalte ham hvordan han skulle bli døpt, 
fortalte ham hva han skulle gjøre; la hendene sine på ham og 
helbredet ham, fortalte ham at han hadde sett en visjon.
305 Den samme Jesus er her i dag, gjør de samme tingene, og 
fremdeles den samme Ildstøtten, underviser de samme tingene 
og bekrefter det ved Sitt Ord, og ved tegn og under. Jeg er så 
glad for å være en kristen, at jeg ikke vet hva jeg skal gjøre. 
Jeg er glad for at du er en kristen.
306 Og dere, tabernaklet her, jeg fortalte dere at vi skal 
forandre navnet på dette. Det er ikke rett for det å være 
Branham Tabernacle. Det er bare et menneske, forstår dere. Vi 
kommer til å forandre navnet på det, lage et annet navn på det. 
Vi kommer til det om en stund. Jeg vil bare at det skal være 
en—en levende Guds menighet. Jeg vil ikke at den skal være 
metodist, baptist, presbyterianer, pinsevenn. Jeg…
307 Alle de menneskene, elsker jeg av hele mitt hjerte. Jeg vet 
ikke hvem som er hvem. Jeg kan ikke si dere det. Jeg må bare 
forkynne Ordet. Jeg kaster ut garnet og drar det inn. Det er 
frosker, og det er vannedderkopper, og det er slanger, og det 
er noen fisker, også. Det er opp til Gud å avgjøre det. Jeg 
bare drar opp garnet, bare forkynner Ordet og drar det inn, og 
sier, “Her er de, Herre, over alt rundt alteret. Du kjenner Dine 
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Egne; Du har kjent dem siden grunnleggelsen. Jeg vet ikke 
hvem som er hvem. Du gjør, så det er opp til Deg, Herre. Det er 
det beste jeg kan gjøre. Jeg vil gå bort hit og fiske et annet sted 
nå, og få inn en ny gruppe. Det er alt jeg kan gjøre.” Ja vel. 

Åh, jeg føler for å reise videre,
Jeg føler for å reise videre;
Mitt Himmelske Hjem er lyst og vakkert,
Og jeg føler for å reise videre.

308 Husk nå, hvis noen ønsker en avtale, bare ring herr 
Mercier her: BUtler 2-1519. Vi vil gladelig møte deg. Hvis 
dine kjære kommer inn, er nødt til å skyndte på ut i løpet av 
vekkelsesmøtet…Jeg kommer til, fra i kveld, å dra til meg 
selv, og være borte i to dager nå, for meg selv.
309 Jeg bare går inn der og begynner å studere, slik som dette, 
“Herre, Du er nær meg. Jeg vet at Du er her. Og Ditt Ord sa 
at Du ville komme nær til dem som trekker seg nær til Deg.” 
Jeg fortsetter å våke og be til jeg ser den Ildstøtten begynne 
å bevege Seg. Jeg vet at det er klart da. Så går jeg inn til 
plattformen til helbredelsesmøtet, for å be, og for å gjøre hva 
jeg kan for å hjelpe de syke og lidende.
310 Vi setter pris på all deres vennlighet nå. Og når dere 
kommer, kom troende, og vi forventer å ha et veldig møte. Jeg 
ønsker å si det…
311 Broder Jeffries, er han her i kveld? Vi ønsker å vise vår 
takknemlighet for broder Jeffries og hans arbeid. Jeg gjetter på 
at han har dratt tilbake til øyene, og så videre.
312 Glad for å se broder og søster Wright, og mange av dere 
mennesker her.
313 Og jeg så advokat Robertson her, for en stund siden, kom 
inn for en stund siden. Jeg ønsket å gi ham et kompliment for 
hans—for hans budskap som han hadde her om dagen. Ingen 
sa hvem det var. Det var en skam. Han hadde et virkelig godt 
budskap om profeti, noe lignende det jeg forkynte i kveld. 
314 Og, så, så var det en annen forkynner her i morges, eller 
forrige kveld, broder Smith, fra metodistkirken…eller fra 
Church of God, her borte. Jeg vet ikke om han er her i kveld, 
eller ikke. Hvis du noen gang hadde stått oppe bak denne 
talerstolen og sett bakover den veien, er det ganske vanskelig å 
se; det er flatt, skjønner dere, og du kan ikke se. Hvis du er her, 
broder Smith, vi setter pris på deg.
315 Og er ikke dette, sitter rett her, denne lille broderen fra 
Georgia, rett bak her sittende ved siden av broder Collins? 
[Broder Neville sier, “Ja.”—Red.] Glad for å se deg her oppe i 
kveld igjen, broder.
316 Og resten av dere, dere alle sammen, hver og en vet hvem 
dere er.
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317 Jeg tror at dette er søsteren og broderen her som dro og ba 
for den jenta den gangen, rett her, en lege sitter her borte på 
siden. Herren velsigne deg doktor.
318 Nå, vær så snill å ikke bli fornærmet på meg, dere 
forkynnere og brødre, på grunn av måten jeg strengt driver 
dette på så hardt som jeg kan. Dette er vårt tabernakel. Det 
er hva vi står for, og vi ønsker å legge Det rett på det Ordet, 
og ryste dem med Det. Så, om dere noen gang kommer ut av 
takt, kommer vi til å komme tilbake og si, “Dere visste bedre. 
Her er det på lydbåndet.” Skjønner? Der har du det. “Her er 
Det på lydbånd.” 
319 Vi har en hel del mer som burde være med der, Leo. Men, 
men vi…Dere har så mye. Hold dere rett med Det, og vi vil 
få resten av Det om en stund. Slik som mannen som spiste 
vannmelon, sa, “Det var ordentlig godt, men det er mer av 
det.” Så vi har en hel del mer av Det, ennå, som kommer.
320 Herren velsigne dere, virkelig godt nå. Mens vi…Skal ha 
et dåpsmøte nå. Er det riktig, broder Neville? [Broder Neville 
sier, “Ja, jeg tror det.”—Red.] Er det noen her som vil døpe seg 
akkurat nå? Vi bryr oss ikke om hvem du er; vi er—vi er her for 
å døpe. Rekk opp hendene deres, de som skulle døpes. Noen, 
jeg tror det var en…Her er en kvinne her. Og var det noen 
andre? Nå, vi har klær her for både menn og kvinner.
321 Nå, vi sier ikke, “Forlat baptistkirken. Forlat 
metodistkirken.” Vi sier ikke. Gå du rett tilbake til din 
menighet. Men om du ikke har blitt døpt ifølge Skriften, i 
Herren Jesu Navn…Ikke i Navnet “Jesus” bare, nå. I Navnet 
til “Herren Jesus Kristus,” det er Skriften. Du er døpt feil.
322 Jeg vil ikke ha noen problemer når jeg kommer til elva. 
Jeg vil ha alt så klart som jeg kan få det når jeg holder den 
billetten, forstår dere, for jeg ønsker å komme meg ombord da. 
Jeg vil anbefale deg å gjøre det samme.
323 Gå tilbake til din menighet. Det er opp, mellom deg og 
Gud. Det er alt jeg kan si deg.
324 Men ingen i Skriften ble noensinne døpt på noen annen 
måte enn Navnet “Herren Jesus Kristus.” Og de som ble døpt, 
ble befalt av Paulus, som sa, “Dersom en Engel forkynte noe 
annet, la ham være forbannet.” Befalte dem å komme og bli 
døpt på nytt, igjen, i Navnet “Herren Jesus Kristus.” Det 
stemmer. Og han gjorde det. Og det han gjorde, befalte han oss 
å gjøre; det er hva vi vil gjøre, om Gud vil.

 Vi tror på fotvask. Vi tror på nattverd.
325 Vi tror på Kristi andre Komme, det synlige, fysiske Herrens 
legeme; ikke Ånd, men Herren Jesu fysiske legeme som 
kommer igjen i herlighet.
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326 Vi tror på de dødes fysiske gjenoppstandelse, for å motta et 
legeme, ikke gammelt og rynkete slik vi går ned i graven; men 
et nytt et, i selve ungdommens glede, for å leve evig.
327 Vi tror på sjelens udødelighet, absolutt. Vi tror det bare 
er én form for Evig Liv, og det er Livet som du får fra Kristus 
Jesus. Det er helt riktig.
328 Derfor tror vi ikke på en Evig straff. Vi tror på en helvetes 
ild, brennende svovel, men vi tror ikke det brenner for evig; 
hvis det gjør, har du Evig Liv. Det er bare ett Evig Liv; Det 
kommer fra Gud. Og det stemmer. Du vil bli brent, kanskje i 
én million år, ti millioner år, jeg vet ikke, men du kan ikke ha 
Evig Liv. Du kan ikke brenne for alltid…Du kan brenne for 
alltid, men ikke Evig. Ser dere, det er en forskjell mellom Evig 
og for alltid. For alltid er for alltid og for alltid, et bindeord, 
betyr et “rom av tid.” Men, Evig, du har ikke Evig straff.
329 Du har Evig Liv, fordi det bare er én form for Evig Liv. Og 
han som har Evig Liv, lever og er velsignet av Gud for alltid.
330 “Men sjelen som synder, den sjelen skal…” Hva? 
[Forsamlingen sier, “…dø.”—Red.] Det stemmer. Så, den har 
ikke Evig Liv. Ja visst. Den har—den får sin straff, men ikke 
Evig Liv.
331 Så, dere ser, det er ennå mange ting som skal undervises, 
som vi vil få tak i senere. Herren velsigne dere.
332 La oss nå synge denne gode gamle sangen, mens vår søster 
går inn dit. Jeg tror denne damen her kanskje…
333 Rosella, er det din mor? [Søster Rosella sier, “Ja.”—Red.] 
Vel, velsigne ditt hjerte! Glad for å se deg, søster, som gjør det. 
Det er veldig fint. 
334 Rosella Griffin, en av de beste små venner vi noen gang 
har hatt. Hun er en ung kvinne som var alkoholiker; for noen 
av dere folk her, kanskje en fremmed. Rosella bryr seg ikke 
om at jeg sier det. Da hun kom opp på plattformen der oppe 
ved—ved hvor…her oppe i Indiana. Om du noen gang har 
sett et vrak, var hun ett av dem, en stivøyd alkoholiker. Hvor, 
fire anerkjente leger fra Chicago sa at hun er…Anonyme 
Alkoholikere, og alle andre, gav henne opp. Men en kveld da 
hun kom inn i møtet, avdekket den Hellige Ånd hennes liv og 
fortalte henne det rett der. Det avgjorde det.
335 Se på henne nå, jeg gjetter, tretti—eller noe år gammel, 
kunne passet for å være atten; elskelig, vakker, ung kvinne. 
Aldri smakt whiskey siden; ikke noe mer begjær etter det. 
Lever for Kristus, går omkring i gatene, over alt, vitner om 
Guds herlighet, til syndere og alkoholikere, gjennom hele 
slummen, og alt annet, gjennom Chicago, gjør noe for Herren.
336 Hun ble døpt i Herren Jesu Navn, og hennes mor kommer 
i kveld for å gjøre det samme; hvis en Gud kunne helbrede 
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henne, dersom Jesus kunne helbrede henne…“Hva enn 
du gjør i ord eller i gjerning, gjør det alt i Navnet til…” 
[Forsamlingen sier, “Jesus Kristus.”—Red.] Det er hva Bibelen 
sa. Det stemmer.
337 Ja vel, nå skal vi ha dåpsmøtet. Vi kommer til å skru av 
lysene i noen få minutter mens vi gjør oss klare til møtet, for å 
bli døpt, og—og så forventer vi en herlig stund i Herren.
338 Kommer du til å gjennomføre dåpsmøtet i kveld? Ja vel, 
du bør—du bør gjøre deg klar. Og jeg vil begynne, jeg vil 
lede sangene og ting mens vi går i gang da. Mens de gjør…
[Broder Neville sier, “Er det noen klær bak her, Doc?”—Red.] 
Dåpsklær, Doc, fort nå. Ja vel. 
339 La oss bare synge en av disse gode gamle…[Broder 
Branham leder forsamlingen i sang, mens broder Neville døper 
søsteren—Red.]
340 [Tomt spor på lydbåndet—Red.] Og inntil vi gjør det, som vi 
drar, må vi gjøre hva?

Ta det Jesu Navnet med oss,
Fall ned foran Hans føtter;
Vi vil krone Ham, kongenes Konge i 
 Himmelen,
Når vår reise er til ende.

 Ja vel, opp på våre føtter!
Ta det Jesu Navnet med deg,
Barn av sorg og av bekymring;
Det vil gi deg glede og trøst…

341 Jeg vil si dere hva vi skal gjøre. Snu deg og håndhils på 
noen der, og si, “Hvordan har du det, broder? Jeg er jammen 
glad for å være på møte med deg.” 

Dyrebare Navn, Å vår søtt!
…og Himmelens glede;
Dyrebare Navn, dyrebare Navn, Å… 
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