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Denne formiddagen vil vi granske avsnitt nummer 11-12 av broder 
Branhams tale Satans Eden, for vårt studium denne formiddagen. 
 
11 Jeg kommer for å si noe til dere, som vil hjelpe dere; noe. Jeg 
gransket etter at jeg kom hjem denne formiddagen. “Hva kan jeg si i kveld, 
Herre, som kan hjelpe disse menneskene?” 
12 Lyttet til det mektige budskapet denne formiddagen om … Broder Neville 
ga oss, om … Jeg syntes det var så fantastisk, hvordan han sa der: “En 
lege kan sette en diagnose på tilfellet; men mannen som kommer med 
et brett full av nåler, han setter injeksjonen.” Så jeg syntes det virkelig 
var et virkelig godt, lite uttrykk. Jeg tenkte på det, “serumet, etter at tilfellet 
er diagnostisert”. Så det er en veldig god ting. 
 
Ja vel, så denne formiddagen er disse ordene nøyaktig i sin rette tid. Og jeg 
er blitt sendt med et brett full av nåler. Så hvis Budskapet denne 
formiddagen kan virke litt stikkende, eller hvis det sårer, vær så snill å vit at 
jeg ikke er legen, jeg er bare en mann som blir sendt ut med nålene. Så 
ikke bli sint på meg for å gi deg denne behandlingen i formiddag, for hvis 
den store legen selv hadde gjort det, Hans nåler er et tve-eggede sverd, og 
det kutter både fremover og bakover. Jeg har nettopp fått det lille sverdet, 
ser mye ut som en nål i forhold til Hans, men det vil gjøre den jobben som 
Han sendte meg for å gjøre. For jeg er ikke den som foreskrev det, men 
den store legen skrev manuskriptet. så vær så snill å følge nøye med 
denne formiddagen.  
 
Deretter hører vi broder Branham fortelle oss i 13 Jeg ønsket å tale til 
dere om noe, for å gi dere noe som kan opplyse dere om Guds løfte 
for denne tidsalderen. Skjønner? Noe, ikke noe som noen andre var i en 
eller annen tid, men noe … og når … De tingene er helt i orden; vi 
henviser tilbake til de tingene alle sammen. Men jeg tenkte jeg ville 
prøve å gi deg noe å tenke på, med disse Skriftstedene jeg har skrevet her, 
som vil opplyse deg, til å vite, gjøre deg til en bedre soldat på 
slagmarken der du kjemper nå; til å lære om fiendens taktikker, slik at 



du kan blokkere alt før det kommer til deg, ser du. Det er det viktigste, å 
lære hvordan du skal unngå slagene så mye som mulig. 
 
14 Nå, la oss nå se på denne store … en liten stund, denne store, syndige 
tiden som vi lever i nå. Jeg tror ikke det noensinne har vært en tid, etter alt 
jeg har lest om i historien … Det har vært tider med større forfølgelse, da 
Guds barn ble tatt livet av på alle kanter. Men når det gjelder fiendens 
forførelse, har vi aldri hatt en tid som denne vi nå lever i. Dette er den 
mest listige, forførende tiden. Og når jeg ser det, blir det klart at den 
kristne må være mer årvåken i dag, enn han noensinne har vært i 
noen tidsalder. 
 
Så med det i tankene ønsker vi å gå til Skriften denne formiddagen for å 
lese hvor denne alderen er den mest bedragerske. Det vil være vår 
første tanke. Og deretter, å kjenne taktikken til fienden, som vil være vår 
andre tanke. For tross alt, bare det å vite at denne tidsalderen er den mest 
forførende, uten å fortelle hvor villfarelsen kommer fra, det vil ikke forberede 
deg til å motstå djevelens taktikk, der han prøver å forføre deg. 
 
Kanskje jeg kan gi deg en illustrasjon. En god boksetrener vil få deg til å 
studere film av motstanderen din, slik at du kan se stilen hans, rytmen 
hans, fotarbeidet hans, bevegelsene hans og hvordan han stiller seg selv 
opp før han gir deg en rett venstre eller høyre. Og han vil ikke bare lære 
dem til deg, men han finner en boksepartner til deg, en som har noen av 
disse bevegelsene, og en boksestil som er lik, slik at du kan trene deg opp 
mot dem. 
 
I fotball studerer du filmer av motstanderen din, slik at du kan se hvilke spill 
de liker å bruke og hvilke forsvar som er effektive mot dem. Og i en militær 
"krigshøyskole" studerer du alle de store kampene, for å se hva som 
fungerte, hvorfor det fungerte og hva som førte til nederlag. Du studerer de 
store generalene og deres strategier. Ikke bare for å studere strategien 
deres, men deres tenkning som gikk inn i den strategien. Det er grunnen til 
at store generaler, slik som general Patton Hannibal, han studerte den 
kartagiske generalen som hadde kommandoen over de kartagiske 
styrkene i deres kamp mot den romerske republikken, under den andre 
punerkrigen. Han regnes som en av de største militære kommandantene i 
historien. Hvorfor? For mot alle odds, han tok sin hær opp gjennom alpene, 
med elefanter, for å komme ned mot Roma der hvor de minst ville forvente 
at han skulle angripe. Han kom ned fra fjellene til deres bakside, mens de 



hadde forventet at et slag skulle komme fra havet. Og det var derfor han 
vant. Det kalles overraskelsesmomentet.  
 
Så det som broder Branham forteller oss her, er at vi må kjempe med våre 
øyne vidåpne, og kjenne din fiende, djevelen, og hans taktikk av krig. 
 
Problemet som vi står overfor, er at dette er den mest villedende 
tidsalderen. Vi må spørre oss selv: Hvor kommer denne villfarelsen fra? I 
årevis trodde mange at denne villfarelsen bare ville komme fra religionens 
verden. Og vi vet at Jesus sa i Matteus 24:24 De to åndene ville være så 
lik hverandre at det ville forføre selv de utvalgte, om det var mulig. 
 
Men vi vet også at Gud har lovet at fordi folket "ikke tok imot kjærligheten til 
sannheten, skal Gud sende dem en kraftig villfarelse. 
 
Det er i 2. Tessalonikerbrev 2:10 og med all urettferdighetens forførelse 
(Med andre ord: Forførelsen kommer gjennom en feil forståelse, og det er 
slik de åpner seg opp for villfarelsen) med all urettferdighetens forførelse 
i dem som går fortapt, (Hvorfor?) fordi de ikke tok imot kjærligheten til 
sannheten, så de kunne bli frelst. 
11 Og av denne grunn skal Gud sende dem en kraftig villfarelse, så de 
skal tro løgnen. (Den samme løgnen som ble fortalt til Eva). 
 
Så vi ser at den kraftige villfarelsen kommer som et resultat av at de ikke 
elsker sannheten, til et punkt som ville frelse dem. Men i stedet hadde de 
glede i en feil forståelse. Med andre ord: De gledet seg over en feil 
forståelse. Om det var en feil forståelse av Skriften, eller bare en feil 
forståelse av det som vi ser skjer nå, angående en dødelig vaksine som folk 
er villig til å ta.  
 
Nå, Wuest-oversettelsen sier at dette bedraget er rettet mot disse 
godtroende, disse som går fortapt, og at denne godtroenheten er forårsaket 
av det faktum at de ikke hadde kjærlighet til Sannheten. 
 
La oss lese det. 2. Tessalonikerbrev 2:10-12 Av alle slags onde bedrag 
rettet mot de godtroende av dem som går fortapt. Denne godtroenheten 
er forårsaket av det faktum at de ikke tok imot kjærlighet til sannheten slik 
at de kunne bli frelst. Og på grunn av dette, sender Gud dem en 
villfarelsens makt som resulterer i at de tror løgnen, slik at alle de som ikke 
trodde sannheten, men hadde glede i ugudelighet, skulle bli dømt. 



 
Så hvis de er rettet mot, noe som betyr at de ble laget på den måten. Jeg 
liker hans illustrasjon av at de som går fortapt, det er rettet mot de 
godtroende. Og hvis du forstår hva et gir er, det er laget på en slik måte at 
det retter seg selv til den godtroende villfarelsen. 
 
Og i Romerne sa Paulus, Romerne 9:22 Men om Gud ønsket å vise Sin 
vrede og gjøre Sin kraft kjent, har Han likevel i stor langmodighet holdt ut 
med de vredens kar som var gjort fullt ferdige til ødeleggelse, 
 
Legg merke til hvordan apostelen Paulus bruker ord som "rettet mot" og 
"gjort fullt ferdige til". Og hvis du forstår hva et gear er, da er det lett å få 
et bilde inn i tankene dine om hvordan straffen passer til forbrytelsen. 
Hvordan villfarelsen er rettet mot, eller gjort fullt ferdige til å feste seg til 
de menneskene som ikke har noen kjærlighet til sannheten. 
 
Problemet er at den store villfarelsen er ikke bare en enkel fokusert ting, og 
det er heller ikke i ett enkelt aspekt av livet ditt. Men villfarelsen kommer i 
alle aspekter av livet ditt for å teste din kjærlighet til Ordet grundig. Det 
kommer fra prester til leger, fra farmasøyter til filantroper, og fra ph.d.-er og 
utdanningssystemet til litteraturen, og mediene du deltar i. Fra maten du 
spiser til vannet du drikker, fra livsstilen du velger til kirken du går i. 
Villfarelsen er der for hvert valg du tar. Og hvis du ikke elsker sannheten, 
da er det fordi du er rettet mot løgnen. Du har tilpasset deg en 
ødeleggelse, og du kan ikke klandre noen andre enn ditt eget selv. 
 
Derfor, i denne serien av broder Branhams tale Satans Eden, så langt har 
vi sett på hvordan broder Branham ga oss sitt første skriftsted fra 2. 
Timoteus 3:1 som advarte oss om at denne tidsalderen ville være en 
tidsalder for villfarelse, og den ville være vanskelig å håndtere og 
vanskelig å bære. Og det er nøyaktig akkurat hva vi har å gjøre med i 
denne tiden. Og det er den største villedende tidsalderen som noen gang er 
registrert i historien.  
 
Og dette ser vi i 2. Timoteus 3:1 Men forstå dette at det, i de siste dager, 
vil komme farlige tider med mye stress og problemer - vanskelig å takle 
og vanskelig å bære. 
Og ved å bruke ordet farlig, da snakker han om en veldig farlig tid å leve i. 
Hvilken annen tidsalder har vi levd i hvor mennesket kan bli utslettet på 3 
sekund uten advarsel i det hele tatt. Hvilken annen tidsalder har vi sett at 



alle nasjoner dreper sitt eget folk i millioner, og utsetter dem for 
eksperimentell medisin. Vi så Nazi-Tyskland gjøre det mot jødene, men vi 
har aldri sett at alle verdens nasjoner gjør det samme med sitt eget folk.  
 
Og vi fant i metodikken til globalistenes elite, at de bruker psykologisk 
krigføring og bakteriekrigføring for å drepe folk, i et tempo som verden aldri 
tidligere har sett. Og en del av deres metodikk, slik vi så for noe n uker 
siden, var det som kalles nevrose. Og broder Branham sa at det begynte i 
hans tid, at hele verden ville bli nevrotisk. 4 måneder før plan-demic (den 
planlagte pandemien), da forkynte vi 11 prekener i 2019 om endetidens 
galskap. Og deretter, gjennom de siste to årene, har vi sett disse 
advarslene manifestere seg over hele verden, i et folk som var så nevrotisk 
at de ville kjøre nedover gaten, helt alene i en bil, og ha på seg en maske. 
Jeg gjetter at det var for å beskytte seg mot seg selv. 
 
Nå, i Websters ordbok, her finner vi definisjonen av Nevrose: "Alle de 
forskjellige psykiske, eller mentale, funksjonelle lidelser preget av en eller 
flere av følgende reaksjoner: (1) ANGST, (2) TVANG og (3) 
BESETTELSER, (4) FOBIER, (5) DEPRESJON og (6) ADSKILLELSE 
FRA ANDRE." 
 
Så vi ser at villfarelsen i endetiden ta form av en mental psykose. Og vi ser i 
denne nevrotiske tidsalderen som vi lever i, at globalistene er fullstendig 
klar over dette, og har brukt disse elementene av Nevrose som en 
psykologisk krigføring mot folket. Så vi har bakteriekrigføring, psykologisk 
krigføring, økonomisk krigføring, og vi ser begynnelsen på en matkrigføring, 
der folk snart vil sulte i hjel.  
 
Nå, Nevrose er en psykologisk tilstand som globalistene forstår veldig godt 
med alle sine psykiatere og psykopatiske medisinske forskere, som har 
utviklet disse bakteriekrigene mot folket. Men bakteriekrigføring omhandler 
folkets fysiske immunitet, mens den psykologiske krigføringen omhandler 
den mentale evnen til å takle dette stresset og disse endringene som feier 
over nasjonene. Så krigføringen er ikke en krigføring fokusert kun på én 
ting, men den har kommet inn i alle aspekt av våre liv, og på mange 
forskjellig måter.  
 
Og så bruker de denne psykologiske tilstanden som et våpen i sitt arsenal 
for å få til sin endelige løsning. Og hvorfor det? Fordi Nevrose virker. Hvis 
du kan få folket til å bli engstelige, og dermed bekymret for hva som snart 



kan skje, da kan du presse dem inni frykt. Og fra frykt til depresjon, og 
deretter til en atskillelse fra andre (ved hjelp av metoder som sosial 
distansering, bruk av masker, også for barna dine, karantene for å holde 
hele familier bort fra hverandre, etc.). Når de ser alt dette, det utløser enda 
mer frykt. Og når det skjer, da lammer det folket, og de søker ikke lenger 
frihet, men de velger heller det som de har blitt gitt og som de oppfatter som 
en trygg vei.  
 
Og selvfølgelig vil det utløse en enda dypere nevrose når de kan få alle 
mennesker til å se på sin nabo som en mulig spreder av sykdommen. Men 
faktum er at selve innholdet i den vaksinen de tilbyr, er det som gjør folk til 
smittebærere ved at de produserer sine egne piggproteiner. Akkurat slik 
som den årlige influensa. De fleste får viruset fra vaksinen, eller fra noen i 
familien som har tatt vaksinen, og ikke fra en eller annen gris i Kina.  
 
Da vil den sosiale distanseringen, de uvitenskapelige maskekravene og 
karantenene, alle disse tingene til sammen vil produsere en enda dypere 
nevrotisk mental ustabilitet i folket. Og dette er gjeldende i alle nasjoner.  
 
Og når nasjoner er forkrøplet i sin evne til rasjonelt å ta en riktig beslutning, 
da er det ingenting som hindrer dem fra å ødelegge alle andre ved et 
"Trykk og spill", med alle de atombombene som de har tilgang til. 
  
Og det som fryktens taktikk gjør best, er å lamme en persons evne til å 
reagere naturlig. Det får en person til å slutte med å gjøre det som de 
naturlig ville ha gjort. Og det skaper en ny normal, noe som ikke er en 
lykkelig normal. Og de ender i stedet opp med å bare gjøre ingenting. Den 
nye normalen er en nevrotisk normal. En vrangforestilling som er blitt en 
normal. Og det vil ikke komme noen tilbakevending til den gamle normalen, 
fordi nasjonene sørger for at det aldri mer kommer tilbake. Dette er Satans 
Eden, det som vi ser.  
 
Vi har vist i skriften hvordan Bibelen fortalte oss: "Josef fryktet for å ta 
Maria til å bli hans hustru." Frykt hindret Josef i å gjøre det rette. Så Gud 
måtte sende Sin Engel for å få ham tilbake på rett spor. Og hver gang Gud 
sender Sin Engel, da forteller han oss: "Frykt ikke, for jeg er kommet fra 
Herrens nærvær. " Derfor forteller Bibelen oss at "frykt har en straff", og 
den straffen lammer deg. Og i dette tilfellet forårsaker det at en person vil 
begynne å se på alle andre som en potensiell spreder av sykdommen. Og 
dermed blir det en fiende. 



 
Men Guds Ord lærer oss at "Fullkommen kjærlighet driver ut all frykt." 
Og vi blir videre instruert i Guds Ord om at "Gud har ikke gitt oss fryktens 
ånd, men kraftens og kjærlighetens Ånd, og et friskt sinn." 
 
Vel, dette burde fortelle deg at når folk er i en tilstand av frykt, da kommer 
det ikke fra Gud. Og de som lever i frykt, har heller ikke et friskt sinn.  
 
Men her er saken. Broder Branham forteller oss: 13 Men jeg tenkte jeg ville 
prøve å gi deg noe å tenke på, med disse Skriftstedene jeg har skrevet her, 
som vil opplyse deg, til å vite, til å gjøre deg til en bedre soldat på 
slagmarken der du kjemper nå; til å lære om fiendens taktikker, slik at 
du kan blokkere alle ting før det kommer til deg, ser du. Det er det 
viktigste, å lære hvordan unngå slagene så mye som mulig. 
 
Og akkurat som en god kriger, en som kjenner og har studert fiendens 
taktikk, og han har dermed ingenting å frykte. Han er klar for ethvert trekk 
som fienden gjør imot ham, og han er i stand til slå tilbake mot alle trekket, 
eller mot fiendens taktikk.  
 
Husk nå at vi er i den mest villedende tidsalderen noensinne, så vi må vite 
at villfarelsen ikke bare er i form av religion, men villfarelsen i denne 
tidsalderen er i alle aspekter av vårt liv. 
 
Fra maten du spiser, til ditt valg av hva du drikker, til luften du puster inn. 
Fra det stedet du velger å utdanne barna dine, til medisinene du tar inn i 
kroppen din. I alle aspekter av livet ditt er det villfarelse, og den villfarelsen 
er der for å ødelegge ditt liv og din livsstil.  
 
Fra religionen du velger å leve etter, til kostholdet ditt og den mat du velger 
å spise. Fra luften du puster inn, til medisinene du har fått. Fra klærne du 
har på deg, til bilene du kjører. Fra energien du bruker til å leve, til energien 
du bruker til å få bilen til å kjøre, til energien du bruker til å varme opp 
hjemmet ditt.  
 
Vi blir bombardert daglig med beslutninger om liv og død, og vi "lever i en 
tid med mye stress, som er vanskelig å håndtere og vanskelig å bære". 
Du går inn for en enkel operasjon, og du kommer ut som en krøpling for 
resten av livet, og du kan bare ikke stole på noen. Faktisk står vi overfor, 
ikke bare i vårt daglige liv, men hver time i livet ditt, da blir vi bombardert 



med falsk reklame, falske nyheter, falsk utdanning, falsk religion, falsk 
medisin og falskt utdanningssystem. Og så, på toppen av det lever vi i en 
falsk økonomi, og alt i denne Satans Eden er falskt, falskt, falskt. Og det 
forteller deg at dette bedraget er på ethvert sted hvor du vender øynene 
dine mot, til å se på i dag. 
  
Åh du. Og vi kunne ta hvert av disse områdene av livet vårt og forkynne 
mange prekener på hvert område av livet ditt, hvor du får villedende gale 
råd, til du ikke kan stole på noen mennesker, noen kirke, noen skole, noen 
lege, noen sykehus, noen finansinstitusjon, noen medier, en hvilken som 
helst restaurant, en hvilken som helst matbutikk, enhver regjering, enhver 
matleverandør og til og med enhver vannforsyning.  
 
Så du spør deg selv: Hvorfor? Og svaret er: Fordi alle ting har blitt forgiftet 
og er uegnet til forbruk. Og vi blir fortalt, med et villedende meldingssystem, 
at alt er ok. At dette bare er normalt. Men det er ikke normalt. Alt sammen 
er et bedrag, og alt sammen er en stor villfarelse brakt til deg av Satans 
Eden. 
 
Slik som den globalistiske agendaen sier, at vi ikke skal eie vårt eget hjem, 
eller bil, eller noen ting. Men vi vil være lykkelige på den måten. Så hvorfor 
lever de ikke da det som de forkynner. De eier 99% av verdens rikdom, og 
utgjør 1% av befolkningen. Så hvorfor ikke gi bort sine 99% til de andre 
99%, og alle ville ha det samme? Men det er aldri slik det har virket i Satans 
rike, og vil aldri bli slik før vi kommer inn i Guds rike.  
 
Men med alt dette bedraget som kommer imot oss i så høy hastighet, og 
likevel, gjennom alt dette: "Bruden vil ikke bli forført." Men her er hans 
plan, og den virkelige hensikten til Satans Eden, og det er å få deg til å ikke 
stole på noen eller noe, inkludert Gud og Hans Ord, og det er hva Satans 
Eden projiserer frem til alle. 
 
Så du spør deg selv: Hvorfor er det slik? Fordi tro er basert på uforbeholden 
tillit. Og når det ikke lenger er noen person eller noe sted som du kan stole 
på, da vil det ikke lenger være noen tro igjen på jorden. Og Jesus sa i 
Lukas 18:8 Men når Menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen 
på jorden? 
 
Men svaret på Jesus sitt Spørsmål er et rungende ja! Fordi det finnes et folk 
som er blitt bestemt til å seire, og som også er blitt bestemt til ikke å bli 



forført i denne tiden med et kraftig fremstøt av villfarelse. Det er det som 
gjør denne tiden til den store tiden for en kraftig villfarelse. Og derfor, bare 
blant dem som har blitt forutbestemt til herlighet, og det er de som er 
forutbestemt til å bli fylt med Hans meninger, verdier og bedømmelser, der 
ser vi et folk som tror, og som setter sin fulle tillit og tro kun til Gud, og til 
Hans Ord.  
 
Så det er vårt anker, mine brødre og søstre. Salme 18:3 Herren er min 
klippe og min festning, min frelser. Min Gud er min klippe, som jeg 
setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg. 
 
Derfor, Satans og hans tjeneres hensikt i denne Satans Eden, er å legge ut 
et slikt budskap som er fullt av villfarelse, vrangforestillinger og mistillit, slik 
at det bryter ned selve konstruksjonen i menighetens og familiens liv. 
 
Husk nå at apostelen Paulus advarte oss om dette at: 2. Korinterbrev 11 
Satans tjenere ville fremstå som lysets tjenere. Men det betyr ikke at 
alle Satans tjenere er forkynnere. En Lysets engel kan vise seg som en 
offentlig tjenestemann, som en lærer, som en lege, eller til og med som 
medieperson, eller en avisredaktør. Så omtrent alle yrker som du kan tenke 
på, kan bli vist frem som en lysets engel. Men i denne tiden er de alle 
forvirret, og de presser sin forvirring over på andre. Hvorfor? Fordi Bibelen 
sier at alle disse "vil forføre fordi de også er blitt forført." 
 
Men Guds Ord lærer oss at "Gud er ikke en uordens Gud". Og den 
forteller oss også at "Gud er ikke et menneske så Han skulle lyve." Og 
videre at "Gud gjør ikke forskjell på folk." Derfor, det gjør Ham 
konsekvent til "den samme i går, i dag og for evig." 
 
Så du ser at det finnes et folk som vil tro Guds Ord uansett hva Satans 
Eden viser dem. De vil ikke bli forført. Og de vil gjennomskue fiendens 
planer, fordi de har: "Ivret etter å framstille seg selv framfor Gud som en 
som holder prøve, en arbeider som ikke trenger å skamme seg, en 
som deler opp Sannhetens Ord på rett måte. Og derfor: Bruden vil ikke 
bli forført. 
 
Husk nå, at apostelen Paulus sa at de som vil bli forført, åpner seg for 
villfarelse, fordi de er innrettet mot denne villfarelsen.  
 



Du skjønner, at hvis de kan få deg til å se på alle andre som din fiende, da 
kan de manipulere følelsene dine og kontrollere deg. Og det ser vi i dag. De 
som har falt for disse "fryktkampanjene", de har også lagt ut sine sinn til å 
frykte de som ikke er blitt injisert. Vel, det gir rett og slett ingen mening i det 
hele tatt. Hvis du får vaksinen for at du ikke skal bli syk av COVID, hvorfor 
skal du da bry deg om hvorvidt andre blir vaksinert eller ikke. Du er jo 
beskyttet, ikke sant? Nei, du er ikke beskyttet. Så hvorfor fikk du da 
vaksinen? 
 
Nå, kan du forestille deg dette? De blir fortalt at hvis de tar vaksinen, da kan 
de gå tilbake til det normale. Men etter at folket fikk vaksinen, da sier de at 
de måtte ta 2 sprøyter for å gå tilbake til det normale. Blir ikke dette kalt en 
løgn? 
 
Og så har de begynte å dele ut vaksinepass til de som har fått de to 
sprøytene. Men så sa de: Nei, nei, nei, det er ikke lenger godt nok at du har 
to sprøyter, du trenger nå tre sprøyter for å få vaksinepasset ditt tilbake. Og 
så sa de at tingene vil aldri gå tilbake til det normale som de en gang 
hadde. Men hvorfor stiller ikke folk spørsmålet: Hvorfor? De sier: Det vil 
komme en ny normal. Ja vel. Så, etter å ha adlydt som dum sau, da vil 
normalitet aldri mer komme tilbake. Fordi, planen er ikke å komme tilbake til 
det normale i det hele tatt, men å endre definisjonen av det normal. 
 
Planen har med andre ord vært en villfarelse hele tiden. Bare et bedrag. Og 
minst 50% av alle mennesker på jorden har vist at de er et forført folk. 
Folket faller for den samme løgnen om og om igjen. Og Einstein gjorde 
disse ordene berømt: "Å fortsette å gjøre den samme feilen om og om igjen, 
og forvente et annet resultat, er et tegn på galskap." Så vi ser at 50 prosent 
av verdens befolkning så langt har vist seg å være sinnssyke. Og hvorfor er 
det slik? Fordi de har forkastet Guds Ord, det er grunnen. Og Han har 
overgitt dem til en kraftig villfarelse. Og Han er ikke ferdig ennå. Og folk 
faller inn i villfarelse og gjør disse katastrofale feilene fordi de ikke vet. Og 
de bryr seg heller ikke, og de forstår heller ikke hva som har skjedd. 
 
Jeg aksepterte ikke min utnevnelse i Marinekorpset. Ikke fordi jeg hadde 
signert for å spille profesjonell fotball, jeg visste at jeg ble signert bare for å 
gi Fred Cox litt konkurranse. Jeg skrev ikke under fordi jeg var redd for 
den lange forpliktelsen. Det var noen av grunnene. Men hovedårsaken er at 
jeg så hvordan de hadde injisert tjenestemenn med giftige eksperimentelle 
stoffer. Og hvis du nektet det, da kunne du bli stilt for en militær domstol. 



Og jeg har aldri følt at noen skulle ha en absolutt kontroll over noens liv på 
den måten, bortsett fra Gud selv, Han er den eneste som vi kan stole på til 
det. 
 
Du skjønner, mange tenker på en ny verdensorden og en universell tro, at 
dette gjelder den katolske kirken, og ikke at det gjelder den politiske verden. 
Men broder Branham lærte oss at vi skulle forandre vår tenkning om dette. 
Han sa at den katolske kirken ikke kan få dette gjort ved hjelp av religion, 
så de vil vende seg til politikken, og der vil de få det gjort. Og da vil 
boikottene og dyrets merke begynne å skje. Det var akkurat det som han 
lærte oss. Og hvis du ikke ser det, da har du ikke klart å forstå fiendens 
taktikk. Roma har alltid drevet sin virksomhet på den måten.  
 
I sin tale: 61-0319 Jesabel Religion 102. Så en dag, etter at synden hadde 
krevd sitt offer, og Gud hadde brakt Sitt folk ned på sine knær … Jesabel 
tok alt, hun utryddet alt sammen, og hun vil gjøre det igjen! Det er SÅ 
SIER GUDS HELLIGE BIBEL: “Hun vil gjøre det igjen!” Hun er der på 
tronen nå, bak nikkedukken; vrir det akkurat til det hun vil, ingen kan 
stoppe henne. Sannelig, ingen vil stoppe henne nå, for det de ikke klarte 
å oppnå i de religiøse kretser, det tok de inn i politikken, og der fikk de 
det til. 
 
Så hvor gjorde de det? Han sa i politikken. Selv om Den katolske kirken 
er en religiøs organisasjon, så vil hun bringe sin makt inn i politikken, og da 
vil det synlige bli klart. 
 
Og hvis du kjenner din historie, da vil du vite at det er den taktikken som 
Den katolske kirken har brukt hele veien gjennom inkvisisjonen, hvor hun 
kontrollerte konger og monarker, og fikk dem til å bruke sine egne hærer til 
å drepe protestantene. Og de vil gjøre det igjen. Og de gjør det nå gjennom 
det verdensomspennende vaksinasjonsprogrammet som dreper og 
lemlester og forårsaker smerte og lidelse i millioner rundt om i verden 
akkurat nå. Og det vil bli verre, fordi Bibelen forteller oss at det vil. Men de 
utvalgte vil ikke måtte gå gjennom trengselen. Menigheten vil gå gjennom 
den, de som har blitt forført inn i det, vil gjøre det. Men de utvalgte vil ikke 
bli forført. 
 
Og så sier broder Branham: Hm-hmh, det var nøyaktig hva de gjorde. Og 
i det politiske vil der bli en boikott (og hva er en boikott? Det er en 



Ekskluderingskultur) som fører nøyaktig tilbake til dyrets merke, like så 
sikkert som jeg står her, ser dere, slik Bibelen sier det. 
Og hvor ser vi boikotten i dag? Det kalles et vaksinekort. Og i mange blå 
stater, og i mange land har de det, fordi de kan slippe unna med det. Hvis 
du ikke har tatt vaksinen, blir du boikottet. Du kan ikke være samlet sosialt, 
du kan ikke gå i kirken. Du kan ikke gå på store sammenkomster som 
ballspill og konserter. Australia feiret nettopp en frihetsdag, men det var 
bare for de som har tatt vaksinen. Så frihet er for bare de som har tatt den 
dødelige vaksinen, hmh, en interessant måte å si det på, predikant. Alle 
andre ble ekskludert fra den såkalte Frihetsdagen. Og det, mine brødre og 
søstre, er en boikott. Akkurat slik som det blir omtalt i Johannes 
Åpenbaring.  
 
Og over hele verden, du kan ikke engang reise internasjonalt med mindre 
du har tatt vaksinen. Og over hele verden, du kan ikke reise i ditt eget land 
eller i din egen by på det som kalles massetransport, som busser, tog, med 
mindre du har et vaksinekort. Og til og med Uber og Lyft (Firma som driver 
privat drosjenæring) beveger seg mot vaksinasjonskort, og har allerede 
pålagt bruk av masker og holde en sikker avstand. Og det er allerede 
kommet til et punkt i noen områder av verden at du ikke kan beholde en 
jobb, og du kan ikke få arbeidsledighetstrygd hvis du mister jobben, og du 
kan ikke gå til matbutikken, og du kan ikke få pengene dine ut av banken. 
Dette er akkurat det som Skriften beskriver som denne boikotten, for alle de 
som ikke har merket. 
 
Så, hva er en boikott? Det er ikke annet enn en Ekskluderingskultur. Og 
verden er full av Ekskluderingskultur i dag. Det er intet mindre enn en 
boikott. Og vi ser det over hele verden. Ikke bare noen få land her og der, 
men bokstavelig og globalt over hele verden. Så, Åpenbaringer 13 
manifesterer seg. 
 
Vi leser i 2. Timoteus 3:1 Men vit dette, at i de siste dager skal det komme 
harde tider. (farlige, risikofylte) 
2 Da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, 
skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, 
vanhellige,  
3 ufølsomme, uten kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten 
selvtukt, brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode,  
4 forrædere, som handler uten å tenke, oppblåste og slike som heller 
elsker fornøyelser framfor å elske Gud.  



5 De har et ytre gudfryktighetens utseende, men fornekter dens kraft. 
Og slike skal du vende deg bort fra!  
 
Og det er nøkkelen din rett der. Det står "vend deg bort fra slike 
mennesker". Og da ser vi at det er Gud som ber om at vi sosialt adskiller 
oss fra hele denne fordervede verden.  
 
Derfor tror jeg på en sosial adskillelse. Men vi skulle gjøre det slik som 
Bibelen sier, og ikke hva noen statlige perverse personer ber oss om å 
gjøre. Vi skulle distansere oss bort fra alle som lever ugudelig.  
 
6 For blant disse er de som sniker seg inn i husene (menighetslokaler) og 
får makt over godtroende kvinner (menigheter) som er tynget av synder 
(synd er vantro), og som er ledsaget av mange forskjellige lyster. 
7 De mottar undervisning bestandig, og de makter likevel aldri å komme 
fram til kjennskap om sannheten.  
8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten 
imot. De er mennesker med fordervet sinn, de holder ikke prøve når det 
gjelder troen.  
 
Dette er mennesker som holder seg unna sannheten og som sier nei til 
sannheten) menn med fordervet sinn, holder ikke prøve når det gjelder 
troen. Som er åpenbaringen av Jesus Kristus. For det finnes bare Én tro og 
Én Herre. Og denne ene troen er den ene åpenbaringen av den ene 
Herren.)  
 
9 Men de skal ikke gjøre fremskritt, for dårskapen deres skal bli åpenbar 
for alle, slik også dårskapen til de andre ble.  
10 Men du har nøyaktig etterfulgt min lære, i livsførselen, i 
fremleggelsen, i troen, i langmodigheten, i kjærligheten, i 
utholdenheten,  
11 mine forfølgelser, mine lidelser, slike som jeg fikk i Antiokia, i Ikonium 
og i Lystra, ja, hvilke forfølgelser har jeg ikke holdt ut. Og Herren fridde 
meg ut av dem alle.  
12 Men også alle de som vil leve på en gudfryktig måte, i Kristus 
Jesus, vil bli forfulgt. 
13 Men onde mennesker og bedragere blir stadig enda mer onde. De 
forfører og blir forført.  
 



Og vi blir også advart i 2. Tessalonikerbrev 2:1 Når det gjelder vår Herre 
Jesu Kristi nærvær, brødre, og vår samling med Ham, ber vi dere,  
 
Vel, denne samlingen skal være til ham, men villfarelsen er å få deg til å bli 
samlet til noen eller noe annet. Så vær på vakt mot den villfarelsen, 
brødre. Han sa at ved endetiden, ved Kristi Parousia, at det da skal være 
en samling til HAM, Han som er her. Noen tror at du er nødt til å komme til 
dem for å samles. Men Han sa: "Til Ham." Og Han talte om Kristus, Ordet.  
 
Men vi er advart om at det vil være mennesker som sier at Kristus er her, 
eller der, eller på visse steder, slik som Jesus advarte oss i  
Matteus 24:22 Og hvis ikke de dagene ble forkortet, ville ikke noe kjød bli 
frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. 
23 Hvis da noen sier til dere: «Se, her er Kristus!» eller: «Der!» så tro det 
ikke.  
24 For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store 
tegn og under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig.  
 
25 Se, Jeg har sagt dere det på forhånd.  
26 Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit.  
Og hvis du lytter til talen 64-0823(M+E) Spørsmål og Svar, som broder 
Branham forkynte både morgen og kveld, da vil du høre at det var ganske 
mange spørsmål fra folk sa at noen lærte at folket måtte flytte til Arizona, 
hvis de skulle gå i bortrykkelsen. Og broder Branham sa at hvis de trodde 
det, det ville gjøre ham til en falsk profet. Ikke sant, Don? Var det ikke det 
han sa? Hva med dem som nå sier at du må komme til det hemmelige 
rommet, la oss lese hva Jesus sa at de vil si ... 
 
26 Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit. 
Eller: «Se, Han er i forrådsrommene!» (Og hva sa Jesus? Han sa at hvis 
de sier at Kristus, den salvede, er i forrådsrommene,) så tro det ikke.  
 
Så jeg har alltid lurt på hva disse forrådsrommene var. Har noen av dere 
spurt dere selv hva disse forrådsrommene er som Jesus sa ikke tror dem 
hvis de sier at Kristus er i de forrådsrommene? Det greske ordet for 
forrådsrom, er tameion. (Det betyr: Forrådsrom, lønnkammer, lagerrom, 
indre rom, hemmelig rom.) Og vet du hvordan dette ordet tameion, også 
blir definert i Strong's uttømmende greske Ordbok? Hvis jeg sier det, lover 
du meg at du ikke blir fornærmet? Ordet tameion er også definert i Strong's 
Ordbok som en "lagerbygning eller distributør". 



  
Jeg ønsker ikke å krangle med noen, men det er hva Strong's Greske 
Ordbok sier.  
 
Så, hvis dere husker at broder Branham sa at hele Det Nye Testamente 
taler om denne tiden, og Jesu Ord taler om denne tiden. Så når han sier:  
25 Se, Jeg har sagt dere det på forhånd.  
26 Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit. 
Eller: «Se, Han er i forrådsrommene!» da tro det ikke.  
 
Så hva om vi leser det slik som William Branham brakte det ut til oss, og 
slik som Strong's Greske Ordbok brakte det ut.  
 
25 Se, Jeg har sagt dere det på forhånd.  
26 Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i Arizona!» Da gå ikke ut dit. 
Eller: «Se, Han er i forrådsrommet!» (som er en lagerbygning eller en 
distributør), så tro det ikke.  
 
Ja, du trenger ikke å tro på noen som sier at du må dra hit og dra dit, for å 
få det salvede Ordet.  
 
27 For som lynet kommer fra øst og lyser til vest, slik skal også 
Menneskesønnens nærvær være. 
28 For der hvor åtselet er, der skal ørnene samle seg. 
 
Med andre ord: Hans nærvær vil være universelt. "For hvor to eller tre er 
samlet i Mitt navn, der er Jeg midt iblant dem. 
 
Vel, jeg vet at det er visse pastorer som opp gjennom årene har forsøkt å 
påvirke folket til å komme hit eller komme dit. Og de fikk folket til å tro at du 
måtte sitte under deres tjeneste for å være med, og det er bare en masse 
med sludder og vås. Da folk sa dette om broder Vayle, da sa han i sin tale: 
Rettferdiggjort og helliggjort 31. Alle som sier: "Du er nødt til å følge 
Lee Vayle", Jeg skal si deg: Du er en løgner, en løgner, en løgner. Og 
sannheten er ikke i deg, og du vil gå til ildsjøen. Fordi, du er allerede i 
brann med en sykelig dumhet, en syk synd kalt løgn. Åh, Han hater slike 
tanker: "Du har ikke fått noen egne tanker som skal komme." Og han tenker 
at slikt kommer fra meg! Jeg har ikke fått noen egne tanker som skal 
komme! Jeg prøver å følge Ordet. 
 



Og igjen, i Lee Vayles tale: Spørsmål og svar #6 - Pastorer Jeg ville ikke 
sitte i noen forsamling i femten minutter hvor forsamlingen tror at du 
måtte høre meg for å være med i Bortrykkelsen. Og så sa han: "Du 
trenger ikke å høre meg for å være med i Bortrykkelsen. Jeg har i 
årevis kjempet imot det.  21 La meg fortelle dere her, og det er på 
bånd som sirkulerer rundt i verden. Jeg benekter kategorisk at noen er 
nødt til å høre meg, fordi jeg ikke engang kan stå for å høre meg selv, 
for å være med i Bortrykkelsen. Det er den største samling med 
sludder og tull i denne verden. 
 
Men ser du hvor den slags lære kommer fra? Det kommer fra mennesker 
som er ustabile i troen. Peter sa at de til og med forvrengte Paulus sine ord 
til sin egen undergang. Og de gjør det samme med William Branhams ord. 
Så bare hold deg unna alle disse som sier at du er nødt til å høre på denne 
eller den, eller du er nødt til å lytte til dette lydbåndet eller til det lydbåndet, 
sammen med oss på det og det tidspunktet, for å være med i Bortrykkelsen. 
Det er rent tull og tøys, og det viser en åndelig umodenhet når de snakker 
slik. 
 
Noen tenker at hvis alle sammen rundt om i verden vil gå til deres nettsted 
samtidig, og lytte til det samme båndet de lytter til, da, hvis alle rundt om i 
verden vil gjøre det, på en eller annen måte, da vil den store samlingen av 
de hellige finne sted. Men de kjenner bare ikke Bibelen sin, når de snakker 
slik. Men Jesus advarte oss om noe annet.  
 
Og William Branham, en stadfestet Guds profet, fortalte oss at den læren er 
feil. Vi trenger ikke alle å komme sammen, ikke før oppstandelsen finner 
sted. Vi ser det i Spørsmål og Svar, i 1964, hvor han sa at bruden ikke vil 
samles på ett sted før ved oppstandelsen. Og deretter siterte han apostelen 
Paulus.  
 
64-0823M Spørsmål og svar 54. Ja vel, det femte spørsmålet: 240. Vil 
Bruden være samlet på ett sted ved Bortrykkelsen, og vil den være i 
Vesten?  
55 Nei, den trenger ikke å være der. Ja, Bruden vil være samlet på ett 
sted. Det er sant, men ikke før ved oppstandelsen. Skjønner? "For vi 
som lever og blir igjen til Herrens nærvær ..." 2. Tessalonikerne 4:15, tror 
jeg det er. "Vi som lever og blir igjen til Herrens nærvær, skal på ingen måte 
komme i forveien for dem som er innsovnet. (universelt) For Guds Basun 
skal lyde, og de døde i Kristus skal stå opp først, og vi skal bli rykket opp 



sammen med dem for å møte Herren i luften. Derfor, bruden, alle vil være 
samlet sammen, når den går for å møte Herren. Skjønner? Den vil være 
sammen. Men det betyr ikke nødvendigvis at de alle må være på ett 
sted, som dette. Fordi, Bruden sover i jordens støv rundt om i verden, 
fra Arktis til tropene, fra øst til vest og fra nord til sør. 
 
Og så, allerede uken deretter, da svarer han igjen på dette, på denne 
måten ... 64-0830E Spørsmål Og Svar   
407. Vil det være, eller er det nå, et sted for Bruden til å være samlet 
for å leve sammen, slik som da Moses ledet Israels barn? Jeg skal 
svare på dette spørsmålet for deg; det ble nettopp åpenbart for meg. Jeg 
skal fortelle deg sannheten. Ja visst. Det finnes ett sted hvor hele Bruden 
vil være samlet sammen. Vil dere vite hvor det er? I Kristus. Korrekt. 
Bare vær samlet sammen der inne; Vi er alle samlet sammen. 
 
Og husk: Jesus sa at hvis de sier at Kristus er i forrådsrommet, da tro det 
ikke. Så mine brødre og søstre, bare slapp av. Dere går ikke glipp av en 
stor samling av de utvalgte. For hvis dere er i Kristus, uansett hvor dere er, 
så vil dere være der.  
 
Nå går vi tilbake til de uforstandige jomfruene i Matteus 25. Legg merke til 
at noe skjedde med disse jomfruene som hørte ropet, som er 
midnattsropet. Og da de alle gikk ut for å møte HAM, da skjedde det noe. 
Og ikke alle de som gikk ut for å møte Ham, ble faktisk værende sammen 
med HAM. For mange ble, på en eller annen måte, tiltrukket til å gå og 
kjøpe fra dem som selger. Så selgerne hadde et veldig sterkt 
salgsargument: "Han er i lagerrommet!" Men Jesus sa at hvis de sier 
dette, da tro det ikke. Og det er bare en snill måte for å si: Det er en løgn, 
så ikke tro det. Så derfor, den uforstandige jomfruen burde ikke ha gått bort 
fra Ham som de kom ut for å møte.  
 
Faktum er at de hadde fått sine øyne satt til å se etter et kar. Og fordi de 
ikke så noe kar, da konkluderte de med at Han ikke var der. Det var deres 
fatale feil. For ved å gjøre det, da forkastet de Hans Parousia-nærvær. 
Fordi midnattsropet ble talt ut: "Se Brudgommen", som betyr: Kikk etter, 
og se Brudgommen, kom ut for å møte Ham." 
  
Og husk at fordi de ikke elsket den sannheten, da ga Gud dem over til å tro 
løgnen, som er en kraftig villfarelse. Og de er rettet inn mot villfarelsen, 
og er tilpasset for den. De trodde straks på løgnen. Og de trodde ikke det 



var en tilsynekomst før det annet komme. Og det er det som 
midnattsropet erklærte: "Han er her, kom ut for å møte Ham." Men de var 
på en eller annen måte overbevist om at den beste måten til å se "HAM 
som er her", var å gå til dem som selger. Og igjen, jeg skjønner ikke 
hvordan de kunne ha kommet frem til den konklusjonen, uten at de som 
selger, fortalte dem dette: "Han er i det forrådsrommet", lagerrommet, 
distributøren av oljen. 
 
62-1230M Absoluttet 115. Uansett hva din erfaring er da; hvis noe i deg 
forteller deg at Bibelen ikke er sann, at Guds kraft, apostler, profeter, 
lærere, pastorer, og Åndens gaver, at dette er bare ikke er det samme nå 
som det var da det strømmet gjennom disse apostlene på Pinsedag, da er 
det noe galt med ditt absolutt. Hvis det må knyttes opp til et kirkesamfunn, 
en trosbekjennelse, da er det noe galt med ditt absolutt. Det er nødt til å 
bli knyttet til et kirkesamfunn, en trosbekjennelse; i stedet for til Guds 
Bibel, når han sa: "Himmel og jord skal forgå, men Mitt Ord skal aldri 
forgå." Følg med på hva ditt absolutt er. Du kan kanskje være helt sikker 
på at du har et godt fellesskap med pastoren. Og du kan være helt sikker 
på at du er i fellesskap med distrikts presbyteren. Du kan være helt sikker 
på at du er i fellesskap med biskopen, eller en annen stor mann i din 
menighet. Men hvis ditt absolutt ikke er Jesus Kristus ... "For på denne 
klippen vil jeg sette mitt absolutt, og helvetes porter skal ikke seire over 
den." En åndelig åpenbaring av hvem han er, og å vite. Greit.  
 
Absolutt en 63-0127 P: 61 Nå, hvis Han er vårt Absolutt, da kan det ikke 
være noe annet absolutt. Du kan ikke si: "Vel, min menighet er mitt 
absolutt. Min trosbekjennelse er mitt absolutt." Hvis Kristus er ditt 
absolutt, da tror du Kristi Ord. Det finnes ingen annen måte å gjøre det 
på. 
 
62-1230M Absoluttet 183. Og hvis ditt absolutt er i en organisasjon, eller 
en sensasjon, eller noe annet enn personen Jesus Kristus, da vil du 
komme til den samme del av skam, bare verre. Ser du? Hvis ditt 
absolutt ikke er Kristus, det er det eneste midtpunktet i menneskelivet. 
Og Kristus er Ordet. ikke din kirke, ikke ditt ord, Ordet. Skjønner? "På 
dette absolutt vil Jeg bygge Min Menighet," på Kristus, Ordet. 
 
Og det var det som skjedde med de uforstandige jomfruene. De begynte 
rett, men et sted mistet de oljen sin. Så et sted på deres vei for å møte med 
Hans Parousia, Han som var der, da ble de vill-ledet bort fra døren der 



Hans nærvær sto og banket på. I stedet så lette de etter Ham i det 
hemmelige kammeret, og kikket etter et kar. Og fordi deres teologi pekte på 
et annet kar enn på Kristus, Ordet, da trodde de faktisk ikke på 
midnattsropet. Og da valgte de å ikke tro på hva midnattsbudskapet var, til 
fordel for villfarelse om at Han er i det hemmelige kammeret, Og Jesus 
fortalte dem at det er en løgn. Men fordi de måtte ha et kar i tankene, da 
endte deres villfarelse opp med å villede dem enda mer, fordi de gikk ut, og 
de kunne ikke se noe kar. 
 
Husk: Moses kjente Guds veier, men Israels barn så bare Hans 
gjerninger. Og Guds veier er å få dine øyne bort fra karet, og over på Den 
Ene som bruker det karet. Vel, det som er bra for gåsen, er også bra for 
gassen. Og Gud ville aldri få oss til å gjøre noe som Han Selv ikke gjør. 
 
Og vi vet at Gud ikke ser på vårt kjød, men på hjertets tanker og 
hensikter. Så hvis Gud ikke ser på vårt kar, hvordan kan vi da forvente at 
Han vil ha oss til å se på det karet som Han bruker. Bare tenk på det, så vil 
det hjelpe deg til å se og å hvile i Hans rettferdighet, og ikke i din egen. 
 
Så da de ikke så et kar som gikk i strid med deres teologi, da overbeviste 
de seg selv, på en eller annen måte, om at Budskapet var galt, og Han var 
ikke til stede for å møte dem. Så de kalte Kristi Parousia for en falsk lære, 
fordi de ikke kunne se karet til Ham som sa: Kom ut for å møte Ham. 
Derfor, Han som hadde kalt dem til å komme ut for å møte Ham, deres 
egen teologi trodde at Han måtte være et sted. Så de måtte finne et kar, og 
det var der de ønsket å møte Ham. Og det er derfor de gikk til det 
hemmelige rommet, slik Jesus advarte oss om at de ville gjøre. Og 
selvfølgelig vet vi at det hemmelige rommet er lagerrommet, der de selger 
oljen. Nå, er det ikke rart at de som forlot tilsynekomsten for å se etter et 
komme, fordi de så etter et kar, dette er de samme som ikke hadde olje i 
sitt eget kar til å gi dem lys, som er åpenbaring.  
 
Så deres villfarelse begynte faktisk allerede før de kunne komme seg ut for 
å møte Ham. Det var da villfarelsen faktisk begynte i dem. Det var innrettet 
mot de lettlurte gjennom deres egen teologiske tankegang. 
 
Og apostelen Paulus advarte oss om dette i Apostlenes gjerninger 20:28 
Derfor, gi akt på dere selv og på hele den flokken som Den Hellige Ånd 
har satt dere som tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet som Han kjøpte 
med Sitt eget blod.  



 
Så apostelen Paulus advarer oss om å gi akt på oss selv. Og dette ordet 
gi akt på, ble oversatt fra det greske ordet prosecho, som bokstavelig talt 
betyr: "Å bevare sinnet." Det betyr også: "Å være oppmerksom", og 
"følge nøye med på". 
 
Nå, hvis den uforstandige jomfruen hadde bevart sitt sinn til det som 
røsten sa, og da hun var på vei ut for å møte Ham som var der, da ville de 
ikke ha blitt distrahert bort fra dette Budskapet: "Se, Han er her, kom ut 
for å møte Ham." 
 
Og ved å holde deres sinn på det som Han sa, da ville de ha kommet ut 
og forstått at den Mektige Gud hadde avdekket Seg Selv for dem i form 
av Hans Ildstøtte og Hans Ord. Men de fikk sine sinn bort fra det virkelige 
Budskapet, og på en måte overbeviste de seg selv om at de skulle lete etter 
et kar. Hvorfor? Fordi de alltid hadde sett på alle andres kar, og også på 
sine egne, for å gjøre bedømmelser mot dem.  
 
Som bror Branham sa i talen: 62-0603 Endetidens Evangelisering 50. Nå, 
vi har allerede sett og er vitner til Herrens Tilsynekomst. Husk nå, 
tilsynekomst og komme er to ulike ord. Å komme tilsyne, og deretter å 
komme. Nå er Tilsynekomsten, Han har allerede kommet tilsyne i disse 
siste dager. Rett her sammen med oss i de siste par årene. Nå, det er et 
tegn på Hans Komme. Han kommer tilsyne i Sin Menighet, i form av den 
Hellige Ånd, og viser at det er Ham. For mennesker kan ikke gjøre disse 
tingene som dere ser at den Hellige Ånd gjør, så det er Herrens 
Tilsynekomst. Husk nå, det talte om begge steder: "Tilsynekomst" og 
"komme." 
 
Så de ble vendt bort fra Ham som er her, til ham som ikke er her. Og de 
gikk til dem som selger, kikket etter Kristus inne i det hemmelige kammeret. 
De prøver å finne ut hva midnattsropet handlet om. 
 
Så, vi ser først på en villfarelse i endetiden. La oss fortsette å lese 
advarselen fra Paulus til den flokken som var i ferd med å komme ... 
 
29 For dette vet jeg: Etter min bortgang skal glupske ulver komme inn 
blant dere, og de vil ikke spare flokken. 
 



Så flokken hører midnattsropet. Og på sin vei for å møte nærværet til Den 
Ene som er her, da ble de distrahert og trukket bort fra Den Ene Som er 
her, til et Budskap om Den Ene som er her. Med andre ord, en mekanisk 
enhet. Og apostelen Paulus forteller oss at villfarelsen vil komme fra dem 
som er rett i vår midte, og som han kaller "glupske ulver". 
 
Og dette ordet "glupske", (det greske ordet er "barus", og betyr 
"urovekkende. Så "glupsk" er ikke et godt ord her.) Og den "urovekkende 
nyheten", og den eneste "urovekkende nyheten", da de kom ut for å møte 
Ham, var å si: "Han er ikke her". 
 
Så noen vendte folkets sinn bort fra det som Budskapet sa, til hva det 
ikke sa. Budskapet sa: "Se, kom ut for å møte Ham." og dette ble vendt 
til: "ok, siden du ikke kan se Ham som er her, da kan du finne ham i 
lagerrommet. Så du må gå til dem som selger, og da vil du få vite 
hvem som ikke ennå er her, men Han skal komme." 
 
Og da ble vektleggingen omdirigert bort fra nærværet til Den Ene som er 
her, og over til å "få tak i lydbåndene, Trykk og Spill, og da vil du møte 
Ham når Han kommer". Og slik ble folket omdirigert bort fra Hans nærvær, 
og over til "lydbåndene", over til en "Mekanisk enhet". Der er alt du 
trenger. Husk at vi leste gjennom disse tre sitatene i forrige uke, hvor 
broder Branham selv sa at Gud ikke bruker en mekanisk enhet, han bruker 
alltid menn.  
 
Vel, den gode tingen er imidlertid at når de på en eller annen måte gikk 
over til dem som selger, til det hemmelige rommet, for å finne Ham som er 
her, da ble de omdirigert tilbake til døren, som er Kristus, Ordet. Men den 
dårlige nyheten er at da de endelig kom seg rundt for å se hvem som kom 
ned, da var det over. Og de ble alle overlatt til gråt og jamring og tenners 
gnissel, som er trengsel-perioden.  
 
Dette er ikke noe som jeg finner på. Dette er det som Jesus selv lærte oss.  
 
Nå, apostelen Paulus sa i 1. Timoteus 4:1 Ånden sier klart at i de siste 
tider skal noen forlate troen. Og Vi ser i: Efeserne 4:5 Det er bare Én 
Herre og Én tro. Og siden broder Branham lærte oss at "Tro er 
åpenbaring", og siden det er "Bare en Herre", da vil denne Ene 
åpenbaringen være åpenbaringen av denne Ene Herren. Og det er den 



eneste åpenbaringen som det blir talt om i Skriften. Og det vil være 
"Åpenbaringen av Jesus Kristus." 
 
Og så fortsetter Paulus med å si at de som vil forlate Jesu Kristi 
åpenbaring, de gjør det ved å: 1. Timoteus 4:1 ... vende seg til 
forførende ånder og demoners lære. 
  
Faktisk leser vi i Hebreerne 6, at disse menneskene som faller i fra eller 
avviker fra sannheten, de var blant disse som én gang (for alltid) var 
blitt opplyst. Og det finnes bare én "én gang for alltid opplysning", og det 
er Ropet fra 1. Tessalonikerbrev 4:13-18, det som Gud kom ned med, og 
som er Budskapet. 
 
Og vi vet at det ikke finnes noen annen tidsalder hvor dette kunne skje, 
bortsett fra ved endetiden. Det samsvarer med Johannes Åpenbaring 10, 
Malakias 4, Apostlenes gjerninger 3:19-23, 2. Tessalonikerbrev 1:10, 
Joel 2:25 og så mange andre skriftsteder, de som påpeker at denne 
gjenopprettelsen av Ordet, eller denne "én gang for alltid opplysningen", 
vil finne sted ved "Åpenbaringen av Jesus Kristus." 
 
Nå går vi tilbake til det som apostelen Paulus sier videre.  
Apostlenes gjerninger 20:30 Også blant dere selv (Så det ville være 
innenfor selve Budskapets rekker) skal det stå fram menn som fører 
falsk tale for å dra disiplene etter seg selv.  
31 Vær derfor våkne, (det betyr å observere) og husk at i tre år holdt jeg 
ikke opp med å advare hver enkelt med tårer natt og dag.  
 
Så villfarelsen kommer via to ting: Menn som prøver å trekke deg bort fra 
Hans nærvær, og til seg selv. Og to: Fra en falsk bevegelse, en falsk lære, 
en falsk trosbekjennelse eller en personlighet. 
 
Vi finner at denne villfarelsen i endetiden også blir omtalt av apostelen 
Peter: 2. Peter 2:1 Men det stod også fram falske profeter blant folket, 
slik det også skal være falske lærere blant dere. 
 
Legg igjen merke til at han sa at det samme skal skje igjen. Så derfor skal 
vi lære taktikken til fienden, slik at vi selv ikke vil bli forført av dem.  
 
2. Peter 2:1 Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik det 
også skal være falske lærere blant dere. Med list skal de føre inn (føre inn 



hva? Føre inn sammen med den sanne lære, falsk lære (Hairesis, som 
betyr: Falsk lære, partier, organisasjon, splittelse) som leder til fortapelse. 
De skal fornekte (si nei til) den Herre som kjøpte dem, og føre over seg 
selv en brå fortapelse.  
2 Og mange skal følge etter på deres veier til fortapelse, og på grunn av 
dem skal sannhetens vei bli spottet.  
3 Med grådighet og oppdiktede ord (oppdiktede ord, forvrengte ord. De gir 
deg ikke et sitat ved siden av et annet sitat, og de bringer det ikke tilbake til 
Skriften. Men de gi deg halve sitater ved siden av halve sitater. Slik noen av 
dem gjør, de som sier at det er Guds vilje at du tar vaksinen, fordi de siterer 
bare have verset, der hvor Jesus sa: "Gi til Cæsar det som er Cæsars", 
etter at de hadde vist ham mynten med Cæsars bilde på.) Med grådighet og 
oppdiktede ord skal de tjene på dere.  
 
(Men de unnlater å sitere den andre halvdelen der han sier: "og til Gud det 
som er Guds." Derfor,) med oppdiktede (løgnaktige) ord (eller sitater) skal 
de tjene på dere. I lange tider har dommen over dem ikke vært uvirksom, 
og deres fortapelse slumrer ikke. 
 
Vel, jeg spør: Hvem er det som gjør handel med dette Budskapet? Og 
hvem selger dette Budskapet til folket?  
 
Broder Vayle sa i sin tale: Bortrykkelsen nummer 7 - P:62 Følg med nå: 
2. Peter 2:1 2Pet 2:1 Men det stod også fram falske profeter blant folket, 
(Jesus sa det samme. De kommer salvet til makten slik som Bileam, men 
de er utenfor Ordet.) slik det også skal være falske lærere blant dere. Med 
list skal de føre inn falsk lære (Med andre ord, de har sin egen 
åpenbaring. Fra den tiden profeten kommer på scenen, vil de fortelle deg: 
"Absolutt ikke", om bortrykkelsen ... fortelle deg: "Absolutt ikke", om 
åpenbaring.) som leder til fortapelse. De skal fornekte (Hva er det ordet 
'fornekte'? Det betyr å avvise, akkurat som i Hebreerne 6.) den Herre som 
kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse.  
2 Og mange skal følge etter på deres veier til fortapelse, (Veier som er 
uten Blodet. Ja visst. Det er ikke noe blod der. Du er kommet på 
utsiden av Lyset. Og hvor er blodet? Finn til meg hvor blodet er, utenom i 
lyset. Kom igjen. Jeg siterer Skriften- Johannes 3:16-19.)  
2 Og mange skal følge etter på deres veier til fortapelse, og på grunn av 
dem skal sannhetens vei bli spottet.  



3 Med grådighet (det vil si griskhet, det er menn som ikke kan få nok, som 
ikke vet å si at nok er nok, men de vil ha mer. Og ikke bare mer, men de vil 
ha alt.) og oppdiktede ord skal de tjene på dere.  
 
Så unngå den slags dogmer mine brødre, fordi det er en feil ånd, og det er 
en katolsk ånd sammen med det.  
 
Nå, la oss gå tilbake til det som apostelen Paulus sa. La oss lese videre i: 
2. Tessalonikerbrev. 
 
2. Tessalonikerbrev 2:1 Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi nærvær, 
brødre, og vår samling med Ham, ber vi dere  
2 om ikke så raskt å bli drevet fra vettet eller bli skremt, verken ved noen 
ånd eller ved noe ord eller ved brev, som om det kom fra oss, at Kristi 
Dag allerede er kommet.  
3 La ingen forføre dere på noen måte. For den kommer ikke uten at 
frafallet først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart, 
fortapelsens sønn.  
 
Nå, her er nøkkelen, han sa: "La ingen forføre dere på noen måte". Så du 
må bli klar over dette: Hva betyr ordet: på noen måte? Jo, du må være 
kjent med våpnene i deres krigføring.  
 
Som broder Branham sa i Satans Eden 8 ... det ville opplyse deg til å 
vite, gjøre deg til en bedre soldat i det slagfeltet som du nå kjemper i, 
for å lære taktikken til fienden, slik at du kan blokkere alle ting før det 
kommer frem til deg. Skjønner? Det er det viktigste, nemlig å lære og 
holde slagene borte fra deg så mye du kan. 
 
Ja vel, så vi ser apostelen Paulus fortelle oss at villfarelsen ikke kommer 
før dette frafallet begynner. 3 La ingen forføre dere på noen måte. for 
den dagen kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og syndens 
menneske er blitt åpenbart, fortapelsens sønn. 
 
Så det er slik som de uforstandige jomfruene. Fordi, på sin vei for å møte 
den Ene, Han som var nærværende der, på sin vei dit, da kom den 
uforstandige jomfruen ut på et sidespor. Og Hun hadde allerede begynt å 
falle bort, da hun i starten hadde åpnet Bibelen, og hun prøvde å finne ut 
hva dette midnattsropet handlet om. Og da hun så at hun hadde mistet sin 
første kjærlighet, og hadde mistet den oljen hun hadde i sitt kar, da var hun 



rede for en villfarelse og til å bli omdirigert, som var: "Gå til dem som 
selger, for Han er i det forrådsrommet." 
 
Nå, det som er trist oppi dette, det var noe som de vise jomfruene hadde 
sagt til de uforstandige jomfruene, som ønsket å ha det samme som de vise 
jomfruene hadde. Men de fortalte bare til de uforstandige hvor de selv 
hadde fått oljen fra. Og de pekte dem til å gå og lytte til de samme 
lydbåndene som de hadde lyttet til. De fortalte dem aldri hvilke lydbånd, de 
bare pekte dem til Budskapet, og sa at det var der de fikk sin olje fra.  
 
Matteus 25:6 Men ved midnatt lød det et rop: (Ok, så vi ser at dette 
midnattsropet er et rop. Og hva erklærte så dette ropet, eller Budskapet?) 
Se, (Kikk etter og se) brudgommen kommer. Kom ut og møt Ham! 
7 Da stod alle jomfruene opp (De ble vekket. Det greske ordet er 
"egeiro", som betyr: Å vekke, å våkne. Eller bokstavelig talt: Å komme til 
sans og samling. Og hva gjorde de?) og trimmet lampene sine. 
 
Vel, vi vet at Guds Ord blir sagt å være et lys for vår fot. Salme 119:105 
"Ditt ord er en lampe for min fot og et lys på min sti." 
 
Så de trimmet lampene sine. Med andre ord: De begynte å åpne sine 
Bibler for å granske det ut, for å få en bedre forståelse av hva dette 
midnattsropet handlet om. (Jeg tror at dette begynte i 1977, med en 
forståelse av Nærværet, som er tilsynekomsten før Hans komme.)  
 
8 Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av oljen deres, for lampene 
våre slokner. (Vi har ingen olje, så vi har ikke noe lys over Skriften til å vite 
hva de forteller oss.)  
9 Men de vise svarte og sa: Nei, det er ikke nok både til oss og dere. Gå 
heller til dem som selger og kjøp til dere selv.  
 
"Se nå, det har vært et Budskap som er blitt forkynt. Gå og lytt til disse 
lydbåndene for deg selv, og du vil få olje i karet ditt, nok olje til å kunne se 
hvem som er her. Men du kan ikke se Den Ene som er her basert på min 
åpenbaring. Du må få din egen åpenbaring av hva Guds Ord viser deg 
angående dette midnattsropet, for deg selv." Det er dette de ble fortalt av 
den vise jomfruen, og det er hva de fortsatt blir fortalt.  
 



Bibelen sier: "Kjøp sannheten og selg den ikke. Det er grunnen til at denne 
menigheten aldri har solgt noe. Vi har alltid gitt det bort. "For det som vi 
fritt har mottatt, det har vi fritt gitt ut". 
 
Men legg merke til at hun sa: "Jeg måtte få min egen olje fra disse 
lydbåndene. Og derfor må også du selv få din egen åpenbaring, ellers 
vil du aldri se Ham som er her, på den måten som vi ser Ham som er 
her".  
 
Og så, av sted gikk de, til de som selger, for å kjøpe for seg selv. Men da 
de gikk for å kjøpe, må de ha vært uoppmerksomme, fordi, ifølge Matteus 
25 så ble de værende der en god stund. Og da de kom tilbake til det stedet 
som de forlot, de kom tilbake til der hvor Budskapet hadde sagt at Han var, 
da ble de avvist og kastet ut i gråt, jamring og tenners gnissel. Det er hva 
Bibelen sier. Jeg kan ikke legge noe til det, og jeg kan heller ikke ta noe 
bort fra det. 
 
10 Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var 
forberedt, gikk inn med ham til bryllupet, (legg merke til den usynlige 
foreningen som fant sted) og døren (Kristus, Ordet) ble lukket for dem. 
 
11 Etterpå kom også de andre jomfruene og sa: Herre, Herre, lukk opp for 
oss!  
12 Men Han svarte og sa: Sannelig sier Jeg dere: Jeg kjenner dere ikke.  
(Dr. Hoyer, en av de største greske lærde på 1900-tallet, sa at den faktiske 
gresken sier: "Jeg pleide å kjenne deg som min kone, men jeg kjenner 
deg ikke lenger som min kone." Så dette er den store skilsmissen). 
13 Våk derfor! For dere kjenner verken dagen eller timen for 
Menneskesønnens komme. 
 
La oss be ... 
 


