Satans Eden nr. 68
Afrikansk Forkynner-møte
Spørsmål og Svar, September
18 september 2022
Brian Kocourek, Pastor
Spørsmål 1: av broder Jacob OUEDRAOGO fra BURKINA FASO (Nordvest-Afrika).
Vår dyrebare elskede broder, pastor Brian, Må Gud velsigne deg rikelig i overflod.
Amen! Du lærte oss i din preken Satans Eden no 29 End Time Deception "Nå,
dette ordet, stor trengsel, kommer fra det greske ordet megas, som betyr ekstremt
stort. Dette taler om den trengselen som er på vei nå, men de utvalgte vil bli tatt ut
herfra før den begynner. Så dette vil bli ansett som en mega trengsel. Ordet
trengsel betyr: Press, lidelse, smerte, forfølgelse, problemer og trengsel. Alt dette
taler mer om en tvang fra en regjering eller styresmakter, enn noe fra en overnaturlig
kilde. Broder Branham sa i sin preken, 62-0311 Det Største Slaget Som Noen
Gang Er Blitt Utkjempet 403 & 405 Russland. Jeg vil si dette til gagn for dere
veteranere her, og så videre, og dere Bibelstudenter. Hvorfor krangler og bråker dere
om Russland? Hmh! Dere har ikke hørt at jeg sier at dere skal bygge et bomberom,
har dere? Hvorfor bråker dere om Russland? Russland er ingenting. De kommer ikke
til å vinne noen kriger. De kommer ikke til å beseire verden. Kommunismen kommer
ikke til å beseire verden. Hva er i veien med folk? Kan Guds Ord slå feil?
405. Russland, kommunismen, beseirer ingenting. Guds Ord kan ikke slå feil.
Romanismen kommer til å beseire verden.
Mitt spørsmål er: Broder Branham sier at Russland ikke vil vinne noen krig.
A) Gjelder dette bare for denne perioden før den store trengselen, slik du forklarte
i din preken, eller gjelder dette også for denne perioden av den store trengselen
der profetens syvende visjon skulle bli oppfylt?
B) Hva kan du da si om det som akkurat nå skjer mellom Russland og Ukraina?
Svar på A og B – Jesus fortalte oss at dette bare er distraksjoner. Han sa: Matteus
24:6 Og dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir
skremt! For alt dette må skje, men enden er ikke ennå.
7 For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli
hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder.
8 Men alt dette er bare begynnelsen til veene.
9 "Når da? Deretter, etter kriger og rykter om kriger, folkeslag mot folkeslag etc, dette
er fødselsveer, og deretter, etter disse fødselsveene, se etter dette.) Da skal de
utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for
Mitt navns skyld.
(Så vi vil begynne å se en eskalering av forfølgelse av de kristne over hele verden. Vi
ser allerede dette, men se etter det også i Europa og i Amerika.) 10 Og da skal
mange ta anstøt, og de skal angi hverandre og hate hverandre. (hvis det noen
gang har vært en stemning av hat over hele verden, er det nå. Det er ikke så mye
nasjon mot nasjonen, med globalisme som falmer, men de kristne står bak
konservativisme, og Den kristne Konservatismen er hatet over hele verden, og media
og den demoniske globalistiske kabalen nærer rundt disse flammene.) 11 Mange
falske profeter skal da stå fram og forføre mange.
12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.
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13 Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.
Så vi har gått inn i en tid for testing av vår besluttsomhet og vår åpenbaring. Gud
følger med på hvem som står fast, og hvem som ikke gjør det. Mange har begynt å gi
etter for presset fra den nikolaittiske regjeringens kontroll i alle aspekter av deres liv.
Og vi har vært vitne til at dette presset eller trykket har vokst de siste årene. Husk at
trippelkronen står for religiøst, politisk og nasjonalt styre. Og det er den hvite, den
røde og den svarte hesten som blir en gulbrun flerfarget hest. Men det er den samme
rytteren gjennom alle tidsaldre helt siden kristendommen begynte.
Vår profet sa at Russland ikke vil vinne noen kriger, og Bibelen taler om Armageddon
og slaktingen av alle disse nasjonene som kommer mot Jerusalem. Så det som skjer
i Ukraina er bare en kamp, en strid. Hvis Russland virkelig ønsket å ødelegge
Ukraina, da har de sofistikerte våpen for å gjøre det. Mitt råd er å ikke høre på media.
Det er uansett bare løgner, og de prøver å starte en krig gjennom media. Russland
vil ikke engang ha krig. Men vi vet at Russland vil ødelegge USA og Vatikanet fordi
det er hva Skriftene og Guds visjoner forteller oss. Å sende noen raketter er ikke det
samme som en krig. De vil sende noen raketter og USA vil overgi seg, det er det som
Guds profet lærte oss. Og det å ødelegge Vatikanet vil ikke være en krig, det vil være
en rakett til å ta ut en eiendom på 1 kvadratkilometer, som utgjør Vatikanstaten.
61-0415E En Usikker Lyd 29 Nå, vi lever i en tid med usikkerhet. Vi lever i den
tiden da omtrent alt det som vi naturlig kan legge våre hender på, er usikkert.
Det er så mye usikkerhet at nasjonene skjelver. Det er usikkerhet i vår nasjonale
sikkerhet. Det er ingen nasjon som er trygg lenger. Vi kan enten bli et offer for
Russland ved midnatt i kveld, eller være i småbiter. Det kommer an på hva Russland
ønsker å gjøre med det. Vi snakker om forskerne våre... De har menn som de kan
sette 200 miles opp i luften, i en liten maskin som kommer rett over oss. Setter dem
rett over denne nasjonen, og sender et budskap ned og sier: "Overgi dere, eller så
trekker vi i en spak, og alt sammen vil være over." De trenger ikke å vente til i
morgen for å gjøre det; de kan gjøre det rett nå.
58-0520 Tidens Tegn 44 På denne tiden i
morgen kveld (hør på meg), det er ikke
noe, ikke en ting, som kunne hindre
skipslast etter skipslast, flylast etter
flylast av russiske soldater rett her ute,
som griper disse kvinnene og voldtar
dem på gaten, og gjøre det de vil. De
kommer inn, og hvis de liker huset ditt,
sparker de deg ut av det, og det er det
hele. Hva skal du gjøre? Ugudelige,
barbariske menn som ikke vet noen ting om
Gud og bryr seg ikke det minste... Du sier:
"Vil Gud gjøre det?" Det gjør Han så
absolutt, ifølge Bibelen. Han har en straffepisk når Hans folk ikke vil adlyde.
Det blir hjelpeløs. Hva ville vår Pentagon gjort, hvis Russland gjorde noe slikt,
og sier: "Overgi dere eller bli til aske." Vi ville måtte overgi oss, den eneste
fornuftige tingen å gjøre, ville være å overgi oss. De er der oppe: vi kan ikke få
dem ned. De har våpnene sine på oss. Omtrent tre-fire av disse bombene, og det
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avgjør hele greia. Hun er rystet, broder og søster. Nasjonene er så nervøse i kveld,
at de ikke vet hva de skal gjøre. En stor forfatter sa her om dagen: Det er bare en
liten spesifikasjon mellom de smarteste av oss og en total galskap.
Så hva ville vårt pentagon gjøre? Hør her, folkens, vi har ikke lenger
Patriotiske menn til å drive vårt militærvesen. De sparket disse mennene ut, tvang
dem til å pensjonere seg. Og de erstattet dem med en politisert gjeng med sodomitter
med en agenda for å gjøre våre tropper feminisert og transkjønnet. Se hva en
håndfull Taliban gjorde i Afghanistan for noen måneder siden, de drev militæret vårt
rett ut og vi etterlot til dem hundrevis av milliarder av dollar med våpen.

58-0309M Håndskrift På Veggen 56 Hør min venn, det er ikke noen ting til hinder,
rett nå, i løpet av de neste ti eller tjuefem minutter, for Russland til å sende opp sin
satellitt, og feie den bort hit over denne nasjonen, sikte inn sine missiler, og si:
"Overgi dere, eller om to minutter vil du ikke være noe annet enn støv." De kan
gjøre det nå. Tenk på det. De kan gjøre det nå. Hva ville skje? Flylast etter flylast,
skipslast etter skipslast, av ugudelige kommunistiske soldater ville svelge våre
landområder, ville ta tak i jentene våre og ta dem ut på gaten og behandle dem
som storfe, stikke et sverd gjennom dem, gå inn i våre hjem og ta konene våre
ut og slenge babyenes hode mot veggen, og voldta våre kvinner. Sier du én ting,
tilhører den dem. Du sier: "Vil vårt Pentagon overgi seg? Klart de ville det. Det
ville være den eneste fornuftige tingen for dem å gjøre. De må gjøre det. Hvis de
ikke gjorde det, ville vi ikke vært annet enn støv om noen minutter. Vi ville
kanskje ha noen få timer igjen å leve, men for en nedslakting. Hva? De laster
kanskje på flyene akkurat nå. Skipene kan være i havn. Snart kan disse tingene vi
snakker om være en realitet. Det er ikke en eneste ting tilbake for dette til å skje
- å holde det borte fra å skje i henhold til profeti. Her er vi. Og neste uke vet du
ikke hvilken tilstand du kan være i. Håndskriften er på veggen. Vi er blitt veid og
funnet for lett.
57-1215 Tal Til Dette Fjellet 35 Nå, husk, det kommer til å være millioner av
amerikanere som møter sin undergang ... ?... Hva skulle være et hinder i kveld for
at hele nasjonen blir ødelagt innen fem minutter? Hva sa vitenskapen her om
kvelden, denne landsdekkende sendingen om det? Vi er fem år bak Russland. De
har en sputnik, og de kan sette en mann i den, dusinvis av dem, sende dem opp der
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på himmelen, og flytte dem rett over USA og si: "Overgi dere, eller bli til støv om
noen få minutter." Selvfølgelig vil vi overgi oss for å redde livet vårt. Hva vil
skje?
Millioner av Russiske soldater strømmer inn, løper ut i gatene og griper
kvinnene, voldtar unge jenter, kjærester, hva enn det nå var. Spiller ingen rolle
for dem. Ja visst. De er kommunister, kaldhjertede. Hva ville skje? Går rett inn i
et fint hjem, sparker deg ut av det. De vil bruke det selv. Det tilhører Russland
da, og vi er en satellitt. La meg fortelle deg: Menigheten vil ikke se det. Hun
kommer til å være borte når det kommer. DET ER SÅ SIER HERREN. ..? ... Den
vil være borte innen den tid. Jesus kommer, ...
Nei, det blir ingen krig, og vi vil ikke være her for å se den overtakelsen. Hun vil
bringe Vatikanet til aske, før Armageddon. Men den eneste krigen som Russland vil
være involvert i, er Armageddon. Og de vil ikke vinne, alle som kommer mot Israel, vil
bli tilintetgjort, slik vi ser i Åpenbaringen 16 og Sakkarias 14.
Spørsmål nr. 2: av broder Levi fra RWANDA (Sentral-Afrika). Shalom, Kjære apostel
Brian, I teltvisjonen, under oppstandelsesmøtene, da ser vi en annen broder som
forkynner, som folket setter opp der," "Hvem er han?" og "Hvem er de?"
56-0101 Hvorfor Er Folk Så Opprørt? 15 Nå, dere som kjenner meg, vet jeg ikke er
en fanatiker. Jeg sier ikke disse tingene uten at de er sannheten. Det stemmer. Og
jeg så det. Da så jeg broder Arganbright stå der. Og jeg gikk bort til ham. Han sa:
"Broder Billy," sa, "vi har gitt ut alle bønnekortene, og alt er nå klart til møtet. Vi har
en måte å ta deg inn og ut på." Jeg sa: "Takk, broder Arganbright." Og jeg gikk bort til
noen flere brødre. Og det var en annen broder som forkynte. Jeg sa: "Hvem er
han?" De sa: "De satte ham opp der." Jeg sa: "Hvem er de?" Og de bare snudde
seg, gikk sin vei. Og mannen oppløste forsamlingen og lot dem gå.
Svar på spørsmål nummer 2) Først og fremst så handler ikke dette om
oppstandelsesmøtet. Det er veldig tydelig å lese i sitatet at broder Branham ikke
visste hvem dette var. Så jeg kan ikke fortelle deg, min broder. Jeg var ikke der. Og
hvis broder Branham så mannen og ikke gjenkjente ham, da skulle vi ikke prøve å
finne ut av det, det er ikke viktig å vite det, ellers ville Gud ha fortalt oss det.
Men la meg si det jeg vet. Broder Branham ble invitert til å tale i New York City og
broder Vayle var sammen med ham. Og da tiden var der til å komme opp for å
forkynne, da ble han holdt igjen nede i rommet og ble nektet å forkynne. De brukte
bare broder Branham for å tiltrekke seg mengden, men de ville ikke la ham forkynne.
Da broder Vayle så dette, sa han: "Bill, jeg tror vi bare skulle unngå predikantene og
holde våre egne møter der vi kan annonsere våre egne kampanjer." Og broder
Branham sa: "Nei, broder Vayle, vi må bruke den kanalen som Gud ga oss, og gå
gjennom de forkynnerne." Noe slik som det.
Spørsmål nr. 3: av broder Pierrot Limongo fra Kisangani/DRC (Sentral-Afrika).
Kjære pastor Brian, jeg takker Gud for anledningen som Han ga for at spørsmålet
mitt ble stilt. Kan du forklare oss hvorfor broder Branham sier at han ikke lenger
venter på tusenårsriket, i dette sitatet nedenfor, mens han andre steder hevder at
han venter på at det samme tusenårsriket skal komme?
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56-0223 Guds Pakt Med Abraham 36... Det kristne folket synes å være satt tilbake i
et hjørne: "Å, jeg er redd. I..." Hva er du redd for? Du skulle være det mest frigjorte
folk i verden." Vel, broder Branham, når jeg kommer inn i tusenårsriket ..." jeg
venter ikke på tusenårsriket, det er jeg akkurat nå.
61-0730E Den Seksfoldige Hensikten Med Gabriels Besøk Til Daniel P:45 Dette
er Joseph, og han kjenner ham ikke. Vent til dette tusenårsriket begynner,
broder...
59-1129 La Oss Se Gud 38... Og jeg ble født for dette; dette er min natur; Det er her
jeg hører hjemme. Det er her du bor." Og jeg tenkte: "Vel, hvis jeg ikke får det her
nede, vil jeg ha det i tusenårsriket, så jeg vil bare vente på den tiden."
Svar nr. 3) Vi må alltid lese hva han sier før og etter et bestemt avsnitt for å få hele
konteksten av det han faktisk forteller oss. Det kalles å dele opp Ordet på en rett
måte, slik apostelen Paulus formaner oss i
2. Timoteus 2:15 Vær nøye med å framstille deg framfor Gud som en som holder
prøve, en arbeider som ikke trenger å skamme seg, en som deler opp Sannhetens
Ord på rett måte.
Broder Branham fortalte oss videre at det er tre ting vi ikke må gjøre når vi leser
Guds Ord.
65-0822M Kristus Åpenbarte I Sitt Eget Ord 53 Nå, for å studere Skriften ... Paulus
sa til Timoteus: "Studer Den, del opp Guds Ord, som er Sannhet, på en rett
måte." Så det er tre «absolutter» i Skriften. Når du bruker Guds Ord, er det tre
ting du ikke må gjøre. La oss nå studere dem de neste ti minuttene: Tre ting du
ikke må gjøre ... Og alle sammen der ute i landet, uansett hvor du er, over hele
landet, sørg for å legge dette ned i tankene dine, hvis du ikke har en blyant. Du må
ikke gjøre disse tingene. Vi forteller deg hele tiden hva du må gjøre; Nå skal jeg
fortelle deg hva du ikke må gjøre. Nå, du må ikke feiltolke Ordet. Du sier: "Vel, jeg
tror det betyr dette." Det betyr nøyaktig hva som står skrevet. Den trenger ingen
tolk. Og du må ikke feilplassere Ordet. Og du må ikke forvrenge Ordet. Og hvis
vi skulle gjøre en av disse tingene, det vil kaste hele Bibelen inn i en forvirring
og et kaos.
Igjen sa han i den samme talen 65-0822M Kristus Åpenbarte I Sitt Eget Ord 65
"Disse tre kravene må være der: Må ikke feiltolke eller feilbehandle Det, feiltolke
eller feilplassere Det. Det må bli bevart nøyaktig slik Gud sa Det var. For verden
er Det en bok full av mysterier. Folket tror at det bare er en bok med mysterier. En
gang snakket jeg med en veldig berømt mann her i byen, som har en stor status
innen kristendommen, og han sa: "Jeg prøvde å lese Åpenbaringen her en kveld."
Sa: "Johannes må ha spist en masse med varm pepper og hatt et mareritt." Ser dere,
en bok full av mysterier, men når det gjelder den sanne troende, er dette
åpenbaringen av Gud som blir åpenbart i den tidsalderen som vi lever i.
Nå, med det i tankene, i det sitatet som du nevnte, her talte broder Branham om folk
som sier at de venter på tusenårsriket for å uttrykke dette livet til en Guds sønn i seg
selv. Og han sier: Hvorfor vente til tusenårsriket, vi er sønner nå. Derfor, det som han
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sa, må du ikke feilplassere, feiltolke eller "feillokalisere", noe som betyr å "dislokere"
Ordet. Du må alltid lese før og etter et sitat som virker mystisk for deg, som
forårsaker et spørsmål eller kommer opp fordi de fleste ikke siterer profeten fullt ut.
De bruker en del av et sitat, og stopper, og de prøver deretter å få det til å si noe han
ikke sa. Han sa ikke at han ikke venter på tusenårsriket. Han sa: "Jeg venter ikke på
tusenårsriket for å kunne være en Guds sønn." Det er grunnen til at jeg ikke liker den
måten som broder Branhams taler er blitt organisert inn i avsnitt. Hans notater ble
ikke ordnet på den måten, så hvorfor lager de hans taler på den måten. Det er
akkurat slik som Bibelen. Da den ble skrevet var det ingen kapitler og vers. Det ble
gjort av en katolsk munk i den mørke tidsalderen.
Så la oss ta bort oppdelingen av avsnitt og lese hele tanken slik som han sa det.
56-0223 Guds Pakt Med Abraham... Det kristne folk ser ut til å være tilbake i
hjørnet: "Å, jeg er redd. Jeg..." Hva er du redd for? Du burde være verdens frieste
mennesker. "Vel, broder Branham, når jeg kommer inn i tusenårsriket..." Jeg
venter ikke på Tusenårsriket, jeg er akkurat nå. Vi er nå Guds sønner og døtre.
Vi sitter sammen på himmelske steder i Kristus Jesus. Når tid? Akkurat nå, nåtid.
Enhver mann, kvinne, gutt eller jente, som har blitt født på ny av Gud, og mottatt
den Hellige Ånd , det setter deg på himmelske steder. Når så mange som to eller
tre er samlet sammen, da lovet Kristus å være midt iblant dem. Amen.
Så han taler om Akkurat nå, at vi er Guds sønner og ikke trenger å vente til
tusenårsriket for å være Guds sønner.
54-0303 Vitner 25 Jesus Kristus er i bygningen i kveld for å utføre mirakler, men Han
gjør det gjennom Sin menighet, Sitt folk. "De skal legge sine hender på de syke, og
de skal bli friske. I Mitt Navn skal de kaste ut onde ånder." Stemmer det? Oppdraget
er gitt til Menigheten. Det er det som er galt med Menigheten i dag. Den kjenner ikke
sin stilling. Hvis du visste din posisjon, hvem du var og hva du er i kveld, da ville
det ikke være en eneste svak person her i løpet av de neste fem minuttene. Det
stemmer. Saken er at du ser inn i et tusenårsrike for noe som skal skje, når det
allerede er her. "Nå er vi Guds sønner." Ikke vi skal bli det, vi er det akkurat nå.
Når tid? Denne kvelden. Akkurat nå sitter vi sammen på himmelske steder i
Kristus Jesus nå. Hvis du bare ville gjenkjenne det. Og den høyeste myndighet som
Jesus Kristus har gitt til enhver troende. Alt hva du begjærer, har behov for, den
eneste tingen du trenger å gjøre, er å spørre og motta det. "Uansett hva du
begjærer, når du ber, tro at du mottar det, og det vil bli gitt dere," Markus 11:24.
Og det er sant. Uansett hva du begjærer, når du ber, tro at du mottar det, og det vil
bli gitt dere.
62-0518 Lette På Trykket 58. Hvordan vet du at du har gått fra døden til Livet? Hvor
står du? Fordi vi har blitt reist opp fra synd. Når vi blir begravet sammen med Ham i
dåpen, er vi blitt reist opp sammen med Ham i en oppstandelse. Og nå er vår sjel
sammen med Ham, og Han er sammen med oss. Vi følte Hans nærvær, vi ser Hans
gjerninger. Vi ser Ham gjøre de samme tingene som Han gjorde da Han var her på
jorden, arbeider gjennom menigheten: helbrede de syke, kjenne tankene som er i
deres hjerter, skjelnekraft, myndighet, oppreiser de døde, gjør nøyaktig det som Han
gjorde. Så slipp ut trykket, broder. Det er ingenting å bekymre seg for. Vi er allerede
oppreist sammen med Ham i Kristus Jesus. Vi er nå blitt satt på himmelske
steder, ikke at vi vil bli; vi er akkurat nå, oppreist sammen med Ham og sitter
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på himmelske steder med pantet på vår ...? ... frelse. (Å du.) Det stemmer. Amen.
Slipp ut trykket. Send atombomber, hva enn du vil. Vi er oppreist sammen med Ham.
Amen.
Legg merke til at hvis du leser Romerne 8:29-30 , dette er alt sammen fortid, så la
oss lese det. Et barn som er gjenfødt av Gud, er en evighets skapning.
29 For dem som Han kjente på forhånd (elsket og utvalgte på forhånd), dem har Han
også forutbestemt (forhåndsbestemte din skjebne) til å bli likedannet med Sin
Sønns bilde, for at Han skulle være den førstefødte blant mange brødre. (Andre
oversettelser sier: for at han kan være den eldste sønnen i en stor familie av
brødre.)
30 Og dem som Han forut har bestemt (forhåndsbestemte din skjebne), dem har
Han også kalt. Og dem Han har kalt, dem har Han også rettferdiggjort. Og dem Han
har rettferdiggjort (Han har allerede, fortid, erklært at du er fri fra synd og skyld), dem
har Han også herliggjort. (Dette er igjen fortid, han har allerede gjort det og satt det i
bevegelse).
Det er derfor han kunne si i vers 28 Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode
for dem som elsker Gud, for dem som ifølge Hans beslutning, er kalt.
Gud tillot Satan å skade Job, men satte grenser for hans mishandling. Han fikk ikke
lov til å ta hans liv. Og vi har et løfte om at Gud ikke vil tillate noen prøvelse å overta
oss på en slik måte at vi ikke er i stand til å motstå. Det er slik alle ting fungerer
sammen til vårt beste. Gud tillater akkurat nok prøvelser for sine barn til å bygge
karakter i dem, men ikke så mye at det vil tillate at du blir beseiret. Som jeg har sagt
mange ganger, vi gir ikke barn en test som de ikke har forberedt seg på. Og tester
blir ikke brukt for å bryte ned deres ånd. Vi bruker testing for å vise at de er i stand til
å svare på de ting som de allerede har lært.
1. Korinterbrev 10:13 Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er
menneskelig. Gud er trofast; han skal ikke la dere bli fristet over evne, men Han skal
sammen med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å
bære det.
54-0103E Spørsmål Og Svar COD 19. Vi er rett nå (åh, når jeg tenker på det) - vi er
rett nå herliggjort i Guds nærvær, troende som er født på ny. "For hvis dette
jordiske tabernaklet blir oppløst, da har vi et som allerede venter i herlighet,"
ikke et annet sted, rett her borte, venter allerede nå. Og disse jordiske legemene
stønner etter å bli ikledd med denne udødeligheten. Stemmer det? Sykdom, verk og
smerter, skuffelser og hjertesorg, og... Jeg skal bli glad når dette gamle pesthuset er
blitt avstengt, ikke sant?
Ja visst. Vi kan dra hjem. Det stemmer. Bare... Vi stønner etter å bli påkledd, Ånden
stønner. Å, når du kikker rundt og ser all smerten rundt omkring, all opphopningen,
stanken og synden, og dødelig liv og bedrag, og alle ting, da tenker jeg: "Å, Gud,
hvor mye lenger vil det være?"
Spørsmål nr. 4: Du forkynte i de siste møtene at vi lever i en tid, når tiden har blitt
kastet inn i evigheten, hvis jeg ikke misforstår. Profeten forkynte også det samme,
slik som i sin tale:
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63-0628A Herre, Bare En Gang til 1. God formiddag, venner, eller god ettermiddag.
Jeg ødela klokken min, jeg vet ikke hva klokken er. [En broder sier: “Fremdeles
formiddag, broder.”—Red.] Fremdeles formiddag, stemmer det? Ja vel.
2 Dessuten, vi lever i Evigheten. Vi har ingen tid. Tidsbegrensninger stoppet da
Jesus Kristus ga meg Sitt Liv på innsiden av meg til å leve ved. Derfor, vi er Evige
skapninger akkurat nå, som sitter sammen i Himmelske steder i Kristus Jesus.
Hvilken tid!
Kan du klargjøre dette sitatet litt mer?
Svar nr. 4) Dette spørsmålet faller i tråd med det forrige. Akkurat nå er vi Guds
sønner, akkurat nå er vi satt på himmelske steder i Kristus Jesus, ikke at vi vil bli,
men vi er akkurat nå. Du tenker at fordi du lever i disse tre dimensjonene av "Rom,
tid og materie" at du er begrenset av Rom, du er begrenset av materie, og du er
begrenset av tid. Men det er bare dette legemet, ikke din sjel og din Ånd, som er
evige vesener.
54-0103E Spørsmål Og Svar COD 19. Vi er rett nå (åh, når jeg tenker på det) - vi
er rett nå herliggjort i Guds nærvær, troende som er født på ny. "For hvis dette
jordiske tabernaklet blir oppløst, da har vi et som allerede venter i herlighet,"
ikke et annet sted, rett her borte, venter allerede nå. Og disse jordiske legemene
stønner etter å bli ikledd med denne udødeligheten.
54-0303 Vitner 25 Jesus Kristus er i bygningen i kveld for å utføre mirakler, men Han
gjør det gjennom Sin menighet, Sitt folk. "De skal legge sine hender på de syke, og
de skal bli friske. I Mitt Navn skal de kaste ut onde ånder." Stemmer det? Oppdraget
er gitt til Menigheten. Det er det som er galt med Menigheten i dag. Den kjenner ikke
sin stilling. Hvis du visste din posisjon, hvem du var og hva du er i kveld, da ville
det ikke være en eneste svak person her i løpet av de neste fem minuttene. Det
stemmer. Saken er at du ser inn i et tusenårsrike for noe som skal skje, når det
allerede er her. "Nå er vi Guds sønner." Ikke vi skal bli det, vi er det akkurat nå.
Når tid? Denne kvelden. Akkurat nå sitter vi sammen på himmelske steder i
Kristus Jesus nå. Hvis du bare ville gjenkjenne det. Og den høyeste myndighet som
Jesus Kristus har gitt til enhver troende. Alt hva du begjærer, har behov for, den
eneste tingen du trenger å gjøre, er å spørre og motta det. "Uansett hva du
begjærer, når du ber, tro at du mottar det, og det vil bli gitt dere," Markus 11:24.
Og det er sant. Uansett hva du begjærer, når du ber, tro at du mottar det, og det vil
bli gitt dere.
63-0606 Vis oss Faderen 13 Vi er mennesker. Vi kan tilgi, men vi kan ikke glemme.
Men Gud er uendelig, og han er så stor at han absolutt kan glemme, endog at du
gjorde det. Tenk på det. Du har aldri syndet. Og der blir en mann igjen satt inn i Guds
nærvær til å være hans Far, og du er Hans barn. Vi er Guds sønner og døtre nå,
ikke at vi vil bli det, nå er vi Guds sønner og døtre. Å, du.
63-0117 Å Vekke Jesus 84 Nå, husk, det vil ikke gå til alle. Da Jesus var på jorden
var det ikke mer enn en tredjedel av den jødiske rasen som visste at Han var på
jorden. Dere vet det. Han kom til de utvalgte, og de tok imot Ham. Det stemmer. Det
er dit Ånden går i kveld, til de utvalgte. Nå, hvis du kan tro at Jesus døde for dine
synder, og du har akseptert Ham som din Frelser, og Han har tatt ditt liv og
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omformet det igjen, så husk, ved Hans sår ble vi helbredet. Skjønner? Du ble,
du er allerede helbredet. Tror du det? Bibelen sa at vi var det. Stemmer det? Ikke
at vi vil bli, vi er det allerede. Vi har allerede...
63-0114 Basunen Gir En Uklar Lyd 70 Jesus, da Han var her på jorden, og Han sto
der ved graven til Lasarus ... Eller, før det, da Han var i samtale med folket, de talte
om hvordan Han, som ennå ikke var femti år gammel, og Han sa at han så Abraham.
- La du merke til hvor sikker Han var? Han sa: "Før Abraham var, Jeg er." "JEG
ER." Ikke "jeg var", eller "jeg vil bli", men "JEG ER." "Jeg er sikker." Så sa han ved
Lasarus' grav... Før han gikk ned dit, sa han til Martha: "Jeg er oppstandelsen og
livet. " Ikke "Jeg burde være", eller "Jeg vil være", men "jeg er." Amen. "Min bror,
hvis du hadde vært her, ville han ikke ha dødd. Men selv nå, Herre, uansett hva du
ber Gud om, så vil Gud gi det til deg." Han sa: "Din bror skal oppstå igjen." "Å, han
vil oppstå igjen ved den siste dagen, ved den generelle oppstandelsen. Han var en
snill gutt. Ja, jeg tror han vil oppstå igjen." Men Jesus rettet seg opp og sa: "Men Jeg
er oppstandelsen og Livet." Ikke "Jeg vil bli", "Jeg burde være", eller slik som
det. "Jeg er." Det er ikke noe vakling eller skaking ved det: ingen usikkerhet. Det var
sikkert. "Jeg er Oppstandelsen og Livet. Den som tror på Meg, selv om han var
død, likevel skal han leve. Den som lever og tror på meg, skal aldri dø." Nå,
ikke: "De dør kanskje ikke", "de vil kanskje ikke dø", "De skal aldri dø." Ikke noe
usikkert ved det. De skal aldri dø. "Den som hører Mine Ord og tror på Ham som
sendte meg, har Evig Liv, og skal ikke komme til dom, men de har allerede gått
over fra døden til livet. " De burde ikke komme til dom ... De skal ikke komme til
dom. Amen. Han tok min dom. Jeg har ikke noe med det å gjøre. Amen. Der er
du: gått over fra døden til Livet.
62-0531 Konflikt Mellom Gud Og Satan 26. Så, på Pinsefestens Dag, sendte Han
tilbake panten på dette Stedet, forsikringen, beviset på at dette Landet er virkelig.
Akkurat som Josva brakte tilbake beviset, brakte Jesus et bevis på den Hellige Ånd.
27. Nå, vi regner oss selv som døde. Vi ble begravd med Ham i dåpen, til Hans
død.
28. Og vi oppsto med Ham, i oppstandelsen. Og nå er vi allerede inne, ikke at vi
kommer inn. Vi er allerede oppreist. Åh, du store! Vi er nå, ikke at vi vil bli, vi er
nå, i kveld, satt på Himmelske steder. Hvordan? I Kristus Jesus. Ikke at vi vil bli, på
et eller annet tidspunkt. Vi er nå. Menigheten innser ikke hvem de er. Skjønner?
Vi er nå, akkurat i dette øyeblikket. Hvordan? I Kristus Jesus, samlet sammen i
Ham, allerede oppreist fra de døde. Våre sjeler er udødelig.
62-0319 Endetidens Tegn-Sæd 10 Så sier du: "Vel, Jesus helbredet de syke." Han
er Ordet. Han er Ordet. Når du mottar Ordet, mottar du Jesus, for Han er Ordet.
"Ordet ble gjort kjød og bodde blant oss. – Det tror vi, ikke sant? Vi tror at
Kristus er Guds Ord gjort manifestert; og vi tror at Hans Brud må være det
samme. Vi tror at hun må tro hver bit av Ordet og ha det Ordet inni seg, fordi hun
er en del av det legemet. Hun er legemet hvor Han er hodet. Og da han døde, og
oppstod fra de døde og ble oppreist, og satte seg høyt ved Guds majestet på Hans
trone, Majestetens høyre hånd, da er vi Hans representanter. Og vi regner oss selv
som døde og begravet ved dåpen, oppreist med ham, og er nå satt sammen med
Ham på himmelske steder i Kristus Jesus. Det skulle få oss alle til å rope, ikke
sant? Tenk på det. Vi er, ikke: Vi vil bli; Vi er nå. Nå er vi Guds sønner. Nå er vi
Guds døtre. Ikke: Vi vil bli satt der; Nå er vi satt der.
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62-0119 Et Tegn P:52 Og en kristen som er død og begravet, og oppreist sammen
med Ham i Hans oppstandelse, på himmelske steder ... Hvis vi er døde sammen
med Ham, da er vi også oppreist sammen med Ham. Og Han er Hodet, og dette
er legemet. Og ikke: Vil bli, men nå er vi satt sammen i himmelske steder i
Kristus Jesus, med enhver djevelens kraft beseiret og under Hans føtter. Autoritet,
autoritet, der er tegnet. Det er den hånden som løfter opp, som teller.
61-0213 Vær Ikke Redd 5. Og nå, du selv ... Nå, mange ganger har jeg sett folk
gripe fatt i troen og prøve å strekke seg etter den. Mange ganger går folk bare
over toppen av det. Tro er så enkelt. Det er bare... La du merke til i Bibelen, hva de
brukte for å stryke på blodet? Det var hyssop. Vel, hyssop er bare et vanlig ugress
nede i Egypt, og også oppe i Palestina finner du at det vokser rundt i sprekker av
leire, og så videre, rett på bakken-bare et lite grønt, tre-hjørne formet, diamantformet
blad med en liten blomst på den. Du kan bare plukke den hvor som helst. Det var
hyssop. Det var det de brukte til å stryke blodet på dørkarmen. Hyssop... Og grunnen
til at de brukte det ugresset, det var fordi det representerer tro. Hvordan anvender
du blodet? Ved tro, ikke noe veldig supert, men bare en vanlig tro, slik som du
har. Det er slik du anvender blodet. Som du sier: "Jeg går ut og setter meg i bilen
og drar hjem." Hvordan vet du at du gjør det? Du er ikke sikker på det. Du er nesten
sikker på det, men du tror at du er det. Så bare fortsett, gå til handling, og fortsett
videre. Det er på samme måte som helbredelse skjer. Bare tro på Herren Jesus
Kristus, godta Ham som din helbreder på grunnlag av Hans utgytte blod, at han ble
såret for dine overtredelser, med Hans sår er du blitt helbredet. Ikke: Vil bli
helbredet, men du er blitt, fortid. Du har allerede blitt helbredet ved Hans sår.
Jeg synes det er en fantastisk ting. Ved Hans sår er vi blitt, i fortid, helbredet.
59-1227E Super Sans 44 Men Han er nettopp ankommet og sier at Han var
Oppstandelsen og Livet. Det er Guds Ord. Den sjette sansen, går forbi legens
omsorg, går forbi tankene til vitenskapelig forskning, trosser alle, trosser alle
resonnementer og kaster dem ned. Hvorfor? Den vitner om Guds Ord. JEG ER. Jeg
er, ikke: 'Jeg vil bli, jeg var. Jeg er nå. Jeg er Oppstandelsen og Livet," en mann.
"Den som tror på meg, selv om han var død, men likevel skal han leve. Og den
som lever og tror på meg, skal aldri dø. Tror du på dette?" Hun sa: "Ja, Herre,"
sjette sans, "Jeg tror at du er Guds Sønn som skulle komme til verden." "Din bror
skal oppstå igjen. " Å, du.
Spørsmål nr. 5: av bror Bill Venga fra Kinshasa/DRC (Sentral-Afrika)
I 61-1210 Paradoks 126. Jeg har ofte ønsket å komme inn i en menighet; Jeg
har lengtet etter å se det, antar jeg, hvor jeg kunne gå inn bakdøren,
inngangsdøren, hvor enn jeg gikk inn, og se utover en forsamling og se en
fullkommen menighet i rett stand. Synd kunne ikke bli værende der; nei, Ånden
ville kalle det ut. Skjønner du? Den kunne bare ikke bli værende. Slik som Ananias
og Sapphira, du kunne bare ikke gjøre det. Det ville ikke være noen synd i den
gruppen. Nei, sir. Ånden vil raskt tale det ut på den måten. [Broder Branham knipser
raskt med fingrene sine--Red.] Uansett hva det var, hvor lite, det ville bli gjort. Se
kvinner og menn er blitt satt der under den Hellige Ånds kraft, Guds Ånd beveger
seg fullkomment og flytte dette. Noen i menigheten hadde gjort noe galt, de kunne
ikke, de ville bli... De kunne ikke... De ville komme raskt og bekjenne det før Ånden
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fikk tak i det, for å bekjenne det først og komme og fortelle det, fordi de vet akkurat
da at det kommer til å bli avslørt. Det stemmer. Det er den levende Menigheten til
den levende Gud. Hvordan mitt gamle, stakkars gamle hjerte, nå blir det
gammelt, hvordan jeg har lengtet etter å stå og se en slik Menighet. Jeg kan
ennå se det. Jeg håper det. Guds fullkomne gjerninger, uten synd nå, som kunne
forstå.
65-1212 Nattverd 22 Du vet, tiden vil snart komme når det rett iblant oss vil være
- den Hellige Ånd vil tale ut slik som Den gjorde i Ananias og Sapphira ... ? ...
Den tiden kommer. Skjønner? Og vi er... Nå, bare husker at Gud kommer til å bo
blant sitt folk. Skjønner? Det er det Han vil gjøre nå.
Her er spørsmålene:
A) Taler de to sitatene om « Guds gjerninger » (som han sa « Guds fullkomne
gjerninger »), i Hans menighet, ifølge Johannes 14:12?
B) Taler dette om det tredje rykk og om adopsjonen også?
63-1110M Sjeler I Fangenskap Nå 343. Og en mann som har Guds Ånd i seg,
eller en kvinne, lever det Ordet, lever rett ut i dem. Det er hjerteslaget, de
forutbestemte, for Herrens Ord kommer til dem, og de er Ordet til folket.
“Skrevne brev lest av alle mennesker.” Er det riktig? Kunne det Tredje Rykk være
i gang?
Og i 60-0518 Manifesterte Guds Sønner 205 Når menigheten begynner å komme
inn i sin mektige kraft, når de har en Ananias og Sapphira, er få av dem. Ja, sir.
Du vil se når denne Hellige menigheten står sammen i sin kraft, i posisjon og
plassert som Guds sønner, adoptert inn i Guds familie, en kraftfull menighet
som står der i sin herlighet. Det er det Han kommer etter.
Jeg har allerede sett dette i vår menighet, en viss broder hadde en drøm. Og gikk til
den personen som var i drømmen, og fortalte ham hva han hadde sett, og at
broderen var nødt til å få ordnet opp i noe uoppgjort med en bestemt person. Og Gud
kalte den broderen til omvendelse rett der. Ja, Gud lever i Sin menighet, og
Johannes 14:12 er Den Hellige Ånds gjerninger i menigheten, ja, du har rett i det.
Johannes 14:12 er ikke bare en eneste bestemt ting, men det taler om at en person
som har den samme Ånd i seg, som Jesus, vil gjøre de samme tingene fordi han har
den samme natur. Og dere forener dette med det faktum at vi er evige skapninger
med en evig Ånds Liv, Gud–Livet, som lever i oss. Og dere kan tale, og stormer vil
forsvinne, dere kan tale, og været vil forandre seg, dere kan tale og endre
temperaturen, dere kan tale og sjeler vil bli frelst. Du ser at det Tredje Rykk bare er
mekanikken i hva det Livet handler om. Ekorn ble skapt, det er skapelseskraft. Fisk
ble restaurert, som er oppstandelseskraft og gjenopprettelseskraft. Sønner blir gitt liv,
det er å formidle kraft til å formidle liv der hvor det ikke var tegn på noe liv. Slik som
disse to respektløse guttene som gjorde narr av det som hører Gud til. Men på grunn
av en mors hjerte (søster Hattie Wright) for sine sønner, og hun sa den rette tingen til
Guds profet, da ble hennes sønner gitt liv. Og livet ble formidlet til dem.
Spørsmål nr. 6 : I sin tale «Guddommen, Far og Sønn», her forkynte broder Vayle i
begynnelsen av talen: «... Når denne lille firkantede boksen kommer, dere kjenner
til teltvisjonen, den visjonen glir rett inn i Bibelen, og han (broder Branham), sa at
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han kjente de menneskene som var i teltet. Han kjente den kvinnen som gjorde et
navneopprop, kvinnen har dødd på dette tidspunktet, det betyr ingen ting ... », og det
er blitt antydet at broder Branham fortalte til søster Meda, en uke før han døde, han
sa: «Jeg vil ha det teltet.» Så spørsmålet er: Under dine mange samtaler med
broder Vayle, delte du med ham ting angående denne teltvisjonen eller angående
noen konkrete ting som profeten sa til ham?
Ja, broder Vayle fortalte meg at i de tidlige årene sa broder Branham: "Lee, når jeg
får teltet mitt, da vil jeg gjerne at du skal undervise pastorene om morgenen og
forkynne tro til folket om kvelden." Så i de tidlige årene var det mer eller mindre,
noe som broder Branham sa at han ville ønske at det skulle skje. Men i de senere
årene, fra etter 1963, da kom han ikke med forslag. Han sa: "Lee, når jeg får teltet
mitt, da vil du..." Ikke lenger, "Lee, jeg ønsker at du skal gjøre", men "Lee, når jeg
får teltet mitt, da vil du gjøre det". Så broder Vayle hadde en veldig stor tro på en
kommende oppstandelsestjeneste og dette teltet som var involvert i den tiden.
Vel, jeg vet at det er folk der ute som ikke tror dette, og det er greit for meg, du tro
hva enn du ønsker å tro. Men "for dem som ser etter ham, skal Han bli vist frem for
andre gang", som er Hebreerne 9:28. Og det forteller meg at hvis du ikke ser etter
det, da vil du ikke delta i det når det kommer.
Spørsmål nr. 7: 61-0415B Fra den tiden 15 Satan lar dere skyte på hverandre. Han
trenger ikke å skyte i det hele tatt. Skjønner? Dere bare angriper hverandre. Skjønner
du? Når jeg ser at den store gjenløste Guds menighet kommer sammen, som en stor
enhet, da vil jeg lukke boken og deretter gi Den tilbake til min sønn, Joseph, og si:
Billy. "Bær det videre, min sønn." Mine andre barn, mine sønner: "gå videre nå, og
bare bli værende på den måten." Tusenårsriket vil være igang når det finner sted.
Som du vet, dette sitatet bringer veldig mye fanatisme inn blant noen
budskapstroende, vil du gi oss en god forståelse av hva profeten sa, ifølge Læren?
Så hvis vi tror profeten, da sa han at når Joseph tar opp Bibelen og begynner å
forkynne, tusenårsriket vil være igang på den tiden. Jeg forstår ikke hvorfor det er
noe som er vanskelig å forstå, angående det han sa. Det trenger ingen tolkning. Han
sa at Joseph ikke vil forkynne før i tusenårsriket. Og hvis du vil legge merke til det,
han forkynner ikke. Å, han kan stå opp og si noen ord, før han spiller et lydbånd. Men
broder, det er ikke forkynnelse. Så bare si hva profeten sa, og du vil ikke ha noe
problem. Og dessuten, vi er ikke i Tusenårsriket. Det vil skje etter Armageddon, og
jorden er blitt ødelagt av ild, og vi er kommer tilbake. Så få den tanken ut av hodene
deres.
Jeg vet at noen lærer at Det Annet Komme allerede har funnet sted, og at vi befinner
oss nå i tusenårsriket. Folk som sier dumme ting, slik som det, er fullstendig uvitende
om Skriften. Og jeg vil ikke kaste bort tiden vår på disse møtene til å ta opp slik
dårskap som det.
Spørsmål nr. 8: av broder Mike Venga fra Kinshasa/DRC (Sentral-Afrika)
63-0601 Kom, Følg Meg 12, ..."Og disse unge som sitter her inne i kveld, noen av
dem er under utdanning; noen har allerede blitt uteksaminert. Men jeg innser, Herre,
noe som skjedde bare noen timer før denne store rystelsen, eller denne store
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eksplosjonen, som skjedde i fjellet der oppe nord for Tucson, da Herrens engler
kom ned. Jeg husker hva som ble sagt og spesielt om ungdommene.
Kjære pastor, jeg vil gjerne vite hva som ble sagt nøyaktig om oss unge mennesker,
takk.
Svar nr. 8) Dette taler ikke om unge mennesker i dag, men unge mennesker som var
der i Tucson Arizona da dennne store eksplosjonen kom og ildskyen gikk opp og ned
på himmelen nær Tucson.
Hvem er denne Melchisedec 65-0221E P:12 21 Det gjorde meg virkelig godt etter
at det var over; å se ektemenn og hustruer, som jeg vet er ekte kristne, omfavne
hverandre og gråte.
22 Og hør, venner, Gud bekrefter Sitt Ord med tegn og stadfestelser, for å bevise at
Det er riktig, det talte Ord. Husk nå, det Lyset som var i den Skyen, ga
Åpenbaringen. Jeg var… Min lille jente fortalte meg, Sarah her, at da de … Den
skolen der i Arizona så opp der på en skyfri himmel, og så denne mystisk
Skyen i det fjellet gå opp og ned med en gulaktig Ild som brant i Den. Læreren
avsluttet klassene og skolen og brakte dem ut på forsiden og sa: “Har dere noen
gang sett noe slikt? Se hva som skjer der.” Husk, det er det samme gulaktige
Lyset som var på fjellet. Så det er den samme Gud, den samme Åpenbaring, som
sa: “Fortell dem at de skal gjøre dette.” Det er hva jeg fortalte dere denne morgenen,
så der er Det.
Spørsmål nr. 9: av broder Marrion Venga fra Kinshasa/DRC (Sentral-Afrika) 650120 Len Deg Ikke Til Din Egen Forståelse 34... Og utdannelsen vil stå ved lag og
vil gi deg en god jobb, sannsynligvis en god stilling iblant intellektuelle folk, men det
er helt i orden, noe som sannsynligvis vil være en stor hjelp for deg, hjelpe deg i
økonomien og ditt levebrød, gjøre leveforholdene kanskje litt bedre for deg.
A) Broder Brian, jeg ser hvordan denne verden blir verre og verre, hvilke råd har du
for de unge, ettersom de skal få en utdanning frem til Han kommer?
Svar 9: Akkurat som å plante potetene dine, bare fortsett å gjøre det du gjør til
Herren kommer.
B) Kan du akseptere å ha møter for de unge med Spørsmål og Svar gjennom
Google-møter, for å dele med oss unge, ting som vi går gjennom over hele verden,
som nettverk, etc.?
Svar) Først og fremst må vi finne Herrens vilje til å gjøre et slikt program. Det er det
aller første. Vi må be over det, fordi det vil være en ekstra byrde på skuldrene til meg
selv, oversetterne og broder Sem, som har vært vår tekniske konsulent for
forkynnermøtene.
Deretter må vi utarbeide alle detaljer om muligheten for å kunne gjøre det. Men det
må være en enighet mellom de forskjellige oversetterne først, broder Sem og meg,
siden det vil legge til mer arbeid i tillegg til det vi allerede gjør. Og så må det være en
måte å gjøre det på, så det må være et format og planlegging av tider, og en måte å
få informasjonen ut om møtene, og også en forståelse av hvor ofte vi vil ha disse
møtene. Månedlig, kvartalsvis osv. Vi må også vurdere at foreldrene skal involveres,
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fordi jeg ikke ønsker at barn skal delta på noe uten at foreldrene er involvert. Og i
tillegg, hvordan kan barna kontakte oss og skrive ned sine spørsmål, og hva vil være
fristen for disse spørsmålene før møtet, etc. Så bare be om at noe slikt vil skje, og
hvis Gud vil det, så vil Han gjøre det mulig for at det skal å finne sted. Så la oss bare
be for dette.
La oss be.
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