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I går formiddag hadde jeg et møte med brødre fra rundt 6 land over hele
Sør-Amerika, via et Googlemøte. Møtet varte i omtrent 4 1/2 time. Det første
spørsmålet har å gjøre med dette merket på pannen i Åpenbaringen 13:16. De
neste fire spørsmålene er fra andre pastorer, og handler om Melkisedeks
prestedømme og tienden.
Ja vel, så la oss lese dette verset.
Åpenbaringen 13:16 Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige,
frie og treller, blir gitt et merke i (ikke på, men I) sin høyre hånd eller i sin
panne,
Nå, før vi endog kan se på hva dette merket vil være, så må vi først se på hvem
det er som forårsaker at mennesker mottar det. Og det andre jeg vil at du skal
se, er at det ikke er et synlig merke på hånden og på pannen. Så få det ut av
tankene dine at det vil være et fysisk merke, slik som en strekkode, som mange
pinsevenner tror, eller en tatovering. Det vil være i hånden og i pannen. Og i
pannen, det betyr at det er i sinnet. Og i hånden, det betyr i de handlingene som
kommer som følge av det som er i sinnet. Så dette merket vil på en eller annen
måte være plassert i folkets sinn, og komme frem som et resultat av hva de
tenker.
Nå, i sin tale, 62-0318E Det Talte Ord Er Den Originale Sæd, 443. Og husk,
kristne venner, jeg er en mann; Jeg kan gjøre feil. Men Gud, ved å være
Gud, kan Han ikke gjøre en feil. Alle Ordene som er skrevet, må bli oppfylt;
Jesus sa det. Så vi har ting her i Skriften som må bli oppfylt, og det er en av de
tingene, denne boikotten som kommer. Men før denne boikotten kan
komme, og dyrets merke, da må det først være sådd en Sæd, en menighet
som Gud vil ta ut herfra. Forstår dere nå? En Sæd må være sådd. En
denominasjonell sæd, og der - for å lage en form eller et bilde av dyret, kirken i
Roma ... Og det er nødt til å være en ekte Brud der.
Ja vel, så la oss stoppe et øyeblikk, og se på hva han nettopp sa. Det handler
om boikotten. Det er målet deres. Målet er å stenge all handel, og få en absolutt
kontroll over folket. For å gjøre det, må det være en mekanisme der, en boikott

for å kontrollere alt sammen. Men for å gjøre det må det først være et merke
der for å skille mellom de som vil gå sammen med dyrets system, og de
som ikke vil gjøre det.
Husk nå at merket er i pannen, noe som betyr at det er i tankene eller
tankegangen til folket. Uten at de først har denne samarbeidende
tankegangen, så vil de ikke kunne implementere den kontrollen som blir
sikret gjennom boikotten. Det er nøyaktig hva han forteller oss her først. Og
før noe av dette kan finne sted, forteller han oss først at det må være sådd en
sæd for Gud, for å kunne ta sin menighet ut herfra, når dette kommer.
Så vi vet at det er Budskapet, og Gud kom selv ned for å forsikre seg om at det
skjedde. Og den sæden skal gjøre hva for noe? Denne tjenesten til profeten i
Malaki 4, som er Ropet fra 1. Tessalonikerbrev 4:13-18, er for "å forandre
hjertene" (forståelsen, og dermed sinnet) "til barna, og bringe det tilbake til
det Originale Ordet igjen, tilbake til de Apostoliske Fedrenes lære". Og det
er det som dette Budskapet har gjort; å gjøre Guds ætt forberedt for denne tiden
når dyrets merke vil bringe frem boikotten. Og det vil være et fullstendig slaveri
av verdens befolkning, og en total tilbakestilling av alle finansielle systemer,
helsevesenet, utdanningssystemet, reisesystemer, etc.
Vel, det er dette vi ønsker å se på. Og husk alltid på dette: Uansett hva min
mening, eller noen menneskers mening kan være, så er nøkkelen dette: Gud
tolker alltid Sitt Ord ved å bringe det til å skje. Vi har et uttrykk her i USA, og det
går slik. "Hvis det ser ut som en and, og går som en and, og kvakker (lyder)
som en and, da er det en and. "
Jesus sa det mye enklere. Han sa: "Ved deres frukter skal du kjenne dem."
Så vi ser på definisjonen av hva en boikott er: Å nekte å kjøpe, forbruke eller
delta i ting. Å engasjere seg i en samordnet nektelse til å ha noen ting å
gjøre med (en person, en butikk, en organisasjon, etc.), vanligvis for å
uttrykke misnøye eller for å tvinge gjennom en aksept av visse forhold, ...
som for eksempel et COVID-vaksinasjonsprogram.
Men aller først, før vi kan se på denne boikotten, da må vi først forstå merket, og
hva det er. Så la oss nå vende våre tanket mot hva dette merket kan være? I 1.
Mosebok ble det første dyrets merke plassert på Kain, av Gud. 1. Mosebok 4:3
Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens
grøde.

La meg nå stoppe her og vise deg at dette var et Bibelsk offer, det var et offer av
førstegrøden. Det var et utmerket offer fordi det var Bibelsk.
Mosebok 26:1 Når du kommer inn i det land Herren din Gud gir deg til arv, og
du tar det i eie og bor der,
2 da skal du ta førstegrøden av all jordens frukt som du høster i det land
Herren din Gud gir deg. Du skal legge det i en kurv og gå til det sted Herren din
Gud utvelger for å la sitt navn bo der.
3 Du skal gå til den som er prest på den tiden, og si til ham: Jeg vitner i dag for
Herren din Gud at jeg er kommet inn i det land Herren med ed har lovt våre fedre
å gi oss.
4 Og presten skal ta kurven av din hånd og sette den ned foran Herrens, din
Guds alter.
Nå tenker du kanskje: men hvis dette er et Bibelsk offer i Skriften, hvorfor
forkastet Gud det da? Et godt spørsmål, så la oss lese videre.
4 Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødte lam i flokken og
deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer,
5 men til Kain og hans offer så han ikke. (Og som et resultat av det ...) Da ble
Kain meget vred, (Ordet "meget" ble oversatt fra et hebraisk ord som betyr
"raskt og intenst". Og ordet "vred" ble oversatt fra et hebraisk ord som betyr
vrede, antent, i fyr og flamme. Så du kan se rett der at hans natur manifesterte
seg raskt, da han mottok en korreksjon.)
Hebreerbrevet 12:5 Og dere har glemt formaningen som taler til dere som til
sønner: Min sønn, forakt ikke Herrens tukt! Bli heller ikke motløs når du
refses av Ham.
6 For den Herren elsker, den tukter Han, og Han hudstryker hver sønn Han tar
seg av.
7 Når dere må holde ut tukt, så er det Gud som behandler dere som sønner.
For hvilken sønn er det som en far ikke tukter?
8 Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte
barn og ikke sønner.
Nå, Kain kunne ikke håndtere en korreksjon, og derfor beviste han i seg selv
at han var en bastard født sønn. "Ved hans frukter kjenner du ham." En bastard
født, per definisjon, er "En person født av foreldre som ikke er gift med
hverandre."

Broder Branham sa: 58-0928E Slangens Sæd 10. Vi gikk tilbake i 5. Mosebok,
og viste at et barn født utenom ekteskapet, en bastard født, han kunne ikke
engang komme inn i Herrens forsamling i fjorten generasjoner. Det var under
loven. Og Kristus kom for å forsterke loven. Hvor mye mer er det nå?
5. Mosebok 23:2 Ingen som er født i hor, skal være med i Herrens menighet,
selv ikke hans ætt i tiende ledd skal være med i Herrens menighet.
62-1223 Vanære For Ordet 183 "Flere er de urettferdiges barn enn de
rettferdiges." Ser du? Ja vel. Hvor få de er, de rettferdige. Se på den lille
håndfulle som var på Noahs tid. Skjønner? Se hva det var i Sodomas tid?
Skjønner? Hvor få er de rettferdige.
184 Hvor mange barn som skjøgen har. Hun bringer bare frem barn på enhver
måte. Men de er alle uekte barn. Skjøgen bringer frem skjøger. Hunden
bringer frem hunder.
185 Og Kristus bringer frem de salvede. Bibelen bringer frem de rettferdige.
Så vi må tåle tanken på å være en liten flokk. For en nådig ting det er."
62-0711 Hør Ham 76 Nå, Jesus hadde blitt satt på tester og prøvelser, og:
"Enhver sønn som kommer til Gud, må bli testet og prøvd." Hvis han ikke
tåler å bli tuktet, da blir han et uektefødt barn (bastardfødt), og ikke et Guds
barn, en sønn av Gud. Det stemmer.
Nå, ordet blir, det betyr ikke at du gikk fra å være et Guds barn, fra en født av
Guds Ånd, og over til å bli et uektefødt barn (en bastardfødt), bare fordi du ikke
kunne tåle tukten fra Gud og Hans Ord. Nei da, ordet blir, det betyr å fullt ut
manifestere det som du allerede er. Men å bli forandret fra en art til en annen, det
ville være imot Livets lov, slik Gud sa i 1. Mosebok 1:11 "Enhver sæd må bringe
frem etter sitt slag." Så det er umulig å bli født som en Guds sønn, og deretter bli
gjort om til en uektefødt. Det ville gjøre Gud til en Far for uekte fødte barn.
Vi leser i Johannes 1:12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han retten
til å bli Guds barn, dem som tror i Hans navn,
13 de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje,
men av Gud.
Dette ordet å bli, ble oversatt fra et gresk ord, Genomai, som betyr "å bli til". Og
ordet er fra et rotord som vi bruker for gen, som taler om genetikk. Bare se på de
første fem bokstavene, "Genom", og det er derfra vi får vår studie av moderne

genetikk, og DNA er i "GENOM". Det er menneskets arve-kode. Så når vi taler om
å bli, da taler vi ikke om å forandre oss fra en ting til en annen, men fra ett stadie
av livet, til et annet stadie.
Apostelen Paulus taler om denne livsforandringen i våre handlinger ettersom vi
vokser fra ett stadie av livet, og til et annet, i
1. Korinterbrev 13:11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, og jeg forstod som
et barn og tenkte som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige.
Legg merke til at det samme greske ordet som ble brukt i Johannes, blir også
brukt av Paulus her i 1. Korinterbrev 13.
62-0707 Jehova Jireh del 3, 121. En stor test! Vel, Abraham, etter alle disse
vidunderlige tingene, da ble han testet. Etter at han mottok velsignelsen, ble
Abraham satt på prøve. Det er der hvor folk mislykkes. Hør veldig nøye etter nå;
Ikke gå glipp av det. Bibelen sa at enhver sønn som kommer til Gud, må bli
prøvd, tuktet og pisket. Og hvis vi ikke kan tåle tukten, da blir vi uekte barn,
og ikke Guds barn. Det beviser at vår tro ikke var det vi sa at den var. Vi har
ikke det som vi hevder å ha.
Legg merke til hvordan broder Branham bruker det ordet. Det virker ved første
øyekast at du kan være en ting, og deretter en annen ting. Men han korrigerer den
tenkningen ved at han umiddelbart etter, sier: "Det beviser at vår tro ikke var det
vi sa at den var. Vi har ikke det som vi hevder å ha."
Med andre ord: Det beviser at du var en uektefødt, og ikke født av Guds Ånd, slik
du hevder at du var.
Jesus brukte det samme argumentet mot jødene i Johannes 8:39 De svarte med
å si til Ham: «Abraham er vår far.» Jesus sa til dem: «Hvis dere var Abrahams
barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger.
40 Men nå forsøker dere å drepe Meg, et Menneske som har fortalt dere
sannheten som Jeg har hørt fra Gud. Abraham gjorde ikke slikt.
41 Dere gjør deres fars gjerninger.» (Han antyder at deres frukter indikerer at
de var av en annen avstamming enn Abraham, for enhver sæd må frembringe
etter sitt slag.) Da sa de til Ham: «Vi ble ikke født ut av hor. (Vi er ikke slangens
sæd, vi er ikke en uektefødt bastard.) Vi har én Far - Gud.»
42 Jesus sa til dem: «Hvis Gud var deres Far, hadde dere elsket Meg, for Jeg
er utgått fra Gud og kommet hit. Jeg er heller ikke kommet av Meg Selv, men Han
sendte Meg.

43 Hvorfor forstår dere ikke Min tale? Fordi dere ikke er i stand til å høre Mitt
ord.
44 Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var
en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet
i ham. Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og
løgnens far.
Legg merke til at Jesus lister opp mange attributter og egenskaper til satan, som
viser hvem de kommer fra.
45 Men fordi Jeg taler sannheten, tror dere Meg ikke.
46 Hvem av dere kan overbevise Meg om synd? Og hvis Jeg sier sannheten,
hvorfor tror dere Meg ikke?
47 Den som er av Gud hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke
er av Gud.»
Med andre ord: Hvis dere var Guds barn, da ville dere ikke avvise Guds Ord.
62-0318E Det Talte Ord Er Den Originale Sæd 75. Nå, legg merke til det, hva
skjedde med Evas barn? Den første som ble født ...
76 Hvis nå Gud sa: "Vær fruktbare (til hans brud, til Adams brud) og fyll - Vær
fruktbare og fyll jorden," det var Guds befaling; og hun ville ha gjort det, og han
ville kommet sammen med henne. Men hva skjedde? Da Adam var klar til å
komme til henne, var hun allerede en mor. Skjønner du hva jeg mener?
77 Det samme har skjedd med Kristi menighet, Kristi brud. Vi skal dra enda lenger
tilbake om et øyeblikk.
78 Legg merke til det, i denne bruden, hva gjorde hun da? Hennes første barn
kom frem; det var et uekte barn, og han var full av død og forårsaket død. Og
alle sammen, siden da, er døde. Du ser at det måtte være sex. Hvorfor dør du
hvis det ikke var sex?
79 Når Gud gir en ordre som ikke kan dø ... Guds Ord er evig. Det kan ikke
mislykkes. Da Han sa: "Vær fruktbare og fyll jorden," så var det Guds evige
hensikt. Ved å utføre det, kan du ikke dø, fordi det er Hans Ord. Du er nødt til
å leve.
80 Og hvis det barnet hadde blitt bragt frem riktig, da ville det ikke ha vært
noen død. Men hun kunne ikke vente.
Og det er problemet som vi ser overalt i dag. Hvis folket bare ville ha ventet på
Gud, for et svar på COVID, da ville de ikke ha krevd en vaksinasjon. Og dette
dyrets system ville da ikke kunne bevege seg inn i sluttfasen. Det er grunnen til at

William Branham identifiserte dem til å være vantro, disse som presser på for en
behandling av mennesker i stedet for en behandling av Gud.
Broder Branham sa i talen: 63-0115 Å Akseptere Guds Tilveiebrakte Vei I
Endetiden 212. Gud hadde en tilveiebrakt vei til å vite forskjellen mellom en
troende og en vantro. Og Gud ... Vel, noen av dem sa: "Vel, nå, hvis pesten
kommer, vil vi bare gå til sykehuset. Hvis pesten rammer, vet du hva vi skal
gjøre? Vi henter dr. Jones. Han vil vite hvordan han skal håndtere det." Det
fungerte ikke. Men de var smarte. "Vel, hvis pesten kommer, vil vi bare gå ned
under bakken i en hule, og lukke døren. "Det vil ikke gjøre det noe bedre." Vi
blir værende i huset, og vi legger en maske over ansiktet vårt og legger litt
desinfeksjon på den. Det gjorde det ikke noe bedre. Gud laget en tilveiebrakt
vei. Ja. Og hva var det? Blodet. Gud tilveiebrakte, så enkelt som det synes å
være, å ta blodet av et lam og sprinkle det på døren. Men Gud sa at det var Hans
vei, at Han aksepterte det. "Alle de som er borte fra å være under blodet, dør, den
førstefødte."
Vel, vi blir fortalt i Guds Ord 1. Johannes 1:7 Men hvis vi vandrer i lyset, (det vil
si i Ordet for tiden) slik Han Selv (Gud) er i lyset, (Ordet for tiden) da har vi
samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all
synd.
Så brødre, Gud har en tilveiebrakt vei, og det er å vandre i lyset. Og vi blir
oppfordret, som troende, til å akseptere Guds tilveiebrakte vei, som også er
tittelen på hans tale. Og vi har i årevis visst at bakteriekrigføring ville være den
siste fasen i et press fra Antikrist, før Herrens komme for å utfri oss. Så hvorfor
har ikke alle de som hevder å tro på dette Budskapet, befestet seg selv med dette
Budskapet om utfrielse, som Gud brakte ned for å gjøre våre hjerter forberedt?
Gud advarte oss mot det som skal komme i broder Branhams tale,
60-0229 Den Kommende Stormen 107. Jeg blir fortalt i Bibelen at det skal
være en tid som kommer for disse som ikke er i dette underfulle Lyset til Sønnen,
hvor fuglene i luften vil spise deres kjøtt, at sykdommer (legg merke til at han sier
dette i flertall her, mer enn én sykdom) er på vei, og legene vil aldri være i
stand til å stoppe det. Det er Guds plager. De egyptiske legene, som var langt
smartere enn våre er i dag, kunne ikke stoppe Guds plager. Det kunne heller
ikke deres spåmenn eller deres imitatorer. Det var nødvendig med et Gosen, og
Guds kraft, til å bevare Hans folk, under blodet fra et lam. Den Hellige Ånd er
denne Døren i dag. Den Hellige Ånd er denne Sikkerheten i dag.

Hva var Gosen? Bare et fysisk sted der ute. Og det var skilt ut fra Egypt, eller det
var en fysisk adskillelse.
Igjen fra 60-0229 Den Kommende Stormen 134. Vi ser avisene og den
kommende stormen. Når du drar hjem i kveld, gjør meg en tjeneste, ikke gå til
sengs før du har lest Åpenbaringen 8.
Du ser de kommende plager og stormer, som skal ramme jorden, og torden og
lyn kommer til å ryste himmelen. Sorger kommer til å passere over nasjonen.
Mennesker vil råtne i sitt kjød. Sykdommer vil slå dem, og disse er helt
ukjente for legene. Men husk, før dette skjedde, var det en forsegling som
fant sted. Og dødsenglene og plagene var blitt gitt en ordre av Gud: "Ikke
kom nær noen av dem som har Seglet i sin panne. "Og Guds Segl er dåpen i
den Hellige Ånd. Efeserne 4:30 sier: "30 Og gi ikke Guds Hellige Ånd sorg, i
Ham ble dere forseglet, til forløsningens dag." Uansett hvor hardt arken ble
rystet, uansett hvor mange ganger lynet slo ned nær den: "Ti tusen skal falle på
din høyre side, og tusener på din venstre, og det skal ikke komme nær deg."
Den Hellige Ånd ...
Hvor mange predikanter lærer dette. Hvor mange forteller til folket: "Ikke ta
injeksjonen." Pest er en siste test på om du tror Gud eller mennesker, om du tror
at Guds Ord og Hans blod er sterkt nok for din beskyttelse, eller om du tror mer på
menneskers fremgangsmåte, som er: "Leger, sykehus, isolasjon, holde avstand
og bruk av masker og antiseptiske midler". Hvis du tror at du trenger menneskers
protokoller, i stedet for Guds Ord, Hans blod og Hans Ånd, viser ikke det da at du
er en vantro? Jeg leste nettopp sitatet, og Guds profet kunne ikke vært tydeligere
enn det han sa her.
Betyr det at du vil være en smittebærer til denne verden? NEI. Det var der Gosen
kom inn. Guds Ord forteller oss hvordan vi skal håndtere oss selv. Hans Ord sier i
"2. Korinterbrev 6:17 Derfor: Kom ut fra dem og vær atskilt, sier Herren. Rør
ikke ved det som er urent, så skal Jeg ta imot dere.
Ikke omgås sammen med denne verden, de er under dom. Hold deg borte, hold
deg ren og rør det ikke.
Faktisk så forteller Ireneus en historie han hadde hørt fra Polykarp, om apostelen
Johannes som hadde en absolutt avsky og forakt for disse falske brødrene. Han
sier: "Det er også disse som hørte fra Polykarp at Johannes, Herrens disippel,
gikk for å bade i Efesus. Og han la merke til at Cerinthus var der inne, så han gikk
i hast ut av badehuset uten å bade. Han ropte: "La oss komme oss ut, i tilfelle

endog badehuset skulle falle ned, fordi Cerinthus, sannhetens fiende, er på
innsiden." Og Polykarp selv, svarte Marcion, som møtte ham ved en anledning, og
sa: "Kjenner du meg?" Og Polykarp svarte: "Jeg kjenner deg, Satans førstefødte."
Slik var det en avsky som apostlene og deres disipler hadde, mot å endog ha en
muntlig kommunikasjon med noen som forderver sannheten. Slik som Paulus
også sier:
Titus 3:10 Et menneske som skaper partier ved sin vranglære, skal du avvise
etter å ha formant ham en og to ganger,
11 da du vet at en slik person er på villspor og lever i synd, han har dømt seg
selv."
Nå taler broder Branham om de straffedommer som skal komme, i hans tale,
50-0815 Holdning, Og Hvem Er Gud? 8 For vi tror, og vi føler et press i Ånden,
at store straffedommer er over disse landene ... de siste dager. Plager,
sykdomsbakterier som allerede er dyrket frem, for å bli spredt ut over alle
nasjoner. Ingen lege vet noe om hvordan han skal ta tak i det. Åh Gud, vi vil
være nødt til å tro på en Guddommelig helbredelse da. Når nasjoner i
fellesskap dyrker frem bakterier, for å sprenge dem i bomber, og millioner er
døde innen en time etter det. Men åh, vi er så takknemlige for at når den
ødeleggende engelen gikk frem, da sa du: "Rør ikke noen av dem som har
Faderens Segl på sin panne. De er Mine." Åh, vi er så glade i kveld, for å
være under Blodet, trygt beskyttet; slik som Israel i gamle dager, de plasserte
blodet på karmen og på stolpene på døren, et tegn på korset. Da dødsengelen
feide over landet, de mørke vingene bøyde seg ned, men da han så blodet, løftet
de seg igjen, og "Jeg vil passere forbi deg."
Legg merke til at han sa at Gud talte, og sa: "De er mine." Og Gud sa i Jesaja
49:16 Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg,
Malakias 3:16 Da talte de med hverandre, de som frykter Herren. Og Herren lyttet
og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som frykter
Herren og høyakter hans navn.
17 De skal være mine, sier Herren, hærskarenes Gud, min eiendom, den dag jeg
gjør mitt verk. Og jeg vil være mild mot dem, likesom en mann er mild mot sin sønn
som tjener ham.
Esekiel 11:20 så de skal følge mine bud og holde mine lover og leve etter dem. De
skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.
Det er 217 skriftsteder hvor Gud sier: "Og de skal være mitt folk."

Så jeg hører forkynnere tale om å ta injeksjonen. Og ved å gjøre det, oppfyller du
Skriften som sier: "Gi til keiseren hva keiserens er", og du leser ikke resten av
det som Jesus sa: "og til Gud hva Guds er." Jeg vil si at disse mennene, "ved
sine frukter", "ved sin lære for tiden", ikke er kalt av Gud til å forkynne dette
endetidens Budskap. Hvis du ikke forkynner om hva som foregår, og advarer Guds
folk mot å ta injeksjonen, da er du ikke skikket til å kalle deg selv en Guds
vaktmann.
Åh, de kunne si: "Si hva profeten sier, og bare det han sier". Og likevel fortsetter
de med å ikke si hva profeten sa om denne endetiden, men i stedet sier de hva
regjeringen, dyrets system, ber dem om å si. Jeg bryr meg ikke om hva noen tror
utenfor det som denne Guds profet lærte oss. Og han sa at Gud hadde en
tilveiebrakt vei til å vite forskjellen mellom en troende og en vantro.
Broder Branham sa: 63-0115 Å Aksepterte Guds tilveiebrakte vei 212. Gud
hadde en tilveiebrakt vei til å vite forskjellen mellom en troende og en vantro.
Og så fortsetter han med å fortelle oss hva den vantro gjør når plagene begynner
å falle. Jeg har allerede lest det for deg hva han sa. Og det går bare over hodet på
så mange, de som fortsatt blir opprørt hver gang jeg forkynner om hva som skjer i
denne verden.
Han sa, og jeg gjentar: Gud hadde en tilveiebrakt vei til å vite forskjellen mellom
en troende og en vantro. Noen av dem sa: "Vel, nå, hvis pesten kommer, vil
vi bare gå til sykehuset. Hvis pesten rammer, vet du hva vi skal gjøre? Vi
henter dr. Jones. Han vil vite hvordan han skal håndtere det." Det fungerte
ikke. Men de var smarte. 78. "Vel, hvis pesten kommer, vil vi bare gå ned
under bakken, i en hule, og lukke døren. "Det vil ikke gjøre det noe bedre." Vi
blir værende i huset, og vi legger en maske over ansiktet vårt og legger litt
desinfeksjon på den. Det gjorde det ikke noe bedre. Gud laget en tilveiebrakt
vei. Ja. Og hva var det da? Blodet. Gud tilveiebrakte, så enkelt som det synes å
være, å ta blodet av et lam og sprinkle på døren. Men Gud sa at det var Hans vei,
og Han aksepterte det. "Alle de som er borte fra å være under blodet, dør, den
førstefødte."
Og det er nøyaktig det som broder Branham fortsetter å slå fast opp gjennom
årene, og som vi ser fra hans tale:
56-0115 Tiden for Et Vendepunkt 39. Merk dere dette. Og når Noah begynner å
advare folket og forkynne, da var det mange av dem som lo av ham, spottet
ham, fordi hans budskap virket helt grunnløst. Og i dag, hvordan kunne folk i

dag, når de sier at vi har de beste legene i verden, vi har de beste klinikkene
vi noen gang har hatt, vi har alt dette, det og det andre. Hvorfor trenger vi ...?
Hør etter. I dag trenger vi Guddommelig helbredelse mer enn vi noen gang
tidligere har trengt det. Og etter hvert som dagene fortsetter videre, de
fortsetter og fortsetter, da vil det også være mer og mer nødvendig. Og det
vil skje etter en stund, at hvis ikke en mann er forseglet med Den Hellige
Ånd, hans hjerte, inntil han har plassert seg selv til å vite alle ting. "Kom ikke
nær, noen av dem som har Guds segl i pannen," når de enorme plagene
begynner å falle. Vi er ved et vendepunkt, et veikryss nå.
Igjen fra talen, 54-0719A Guds Tilveiebrakte Vei For Helbredelse 42. Hva er en
kreft? Hva er en svulst, hva er en sykdom? Vi vil nå ta for oss det i de neste fem
minuttene. Hva er en kreft? Hva forårsaket den tingen? La oss ta en kreft, eller hva
enn du ønsker å ta: tuberkulose, lungebetennelse, hva enn dere måtte ønske å ta,
en hvilken som helst sykdom. Sykdommer er bakterier. La meg gå gjennom noe
her ganske raskt, ettersom tiden vår går. Hør etter, visste dere at Bibelen
forutsier at i de siste dager ville det være en kjemisk krigføring med bruk av
bakterier? At sykdommer vil bryte ut over folket, og vil falle på alle de som
ikke har dåpen i Den Hellige Ånd?
Vel, tror du på det som jeg nettopp leste for deg? At disse sykdommene "vil falle
på alle de som ikke har dåpen i Den Hellige Ånd?" Tror du at dette er Så Sier
Herren? Eller er du en vantro som sier: "Åh, det er bare hans mening." Eller slik
som noen i dag, som sier: "Vel, han kan si det, men du kan ikke si det. " Er dere
dumme mennesker? Hvis du ikke kan stige ned fra din hellige gyngehest og se at
vi er ved enden, og at dyrets merke og boikotten er i gang, da er du blind og
naken, og du vet ikke engang om det.
Kan vi alle lese denne siste setningen sammen? Sykdommer vil bryte ut over
folket, og vil falle på alle de som ikke har dåpen i Den Hellige Ånd?
Så la oss lese videre ... "Men den Engelen, eller den som hadde kontroll over
disse plagene, ble gitt ordre om å ikke røre noen av de som hadde mottatt
merket. Nå, hvor mye, hva slags lærere må vi være, brødre, for å få
menigheten i orden til å være i den tilstanden? Helt immun. Armene mine er
ømme nå, fordi legene har stukket inn nåler for å prøve å vaksinere meg for
gulfeber og slikt. Jeg sa til dem at jeg ikke trengte det. Men de ville ikke høre på
meg. Men jeg skal fortelle dere hva Gud kommer til å gjøre. Gud har et serum, og
det blir kalt Den Hellige Ånd. Og når det serumet går inn, så vaksinerer det
deg. Halleluja. I de siste tider ...

Så ikke fortell meg at du trenger legen eller sykehuset i denne tiden. Mitt råd til
dere alle er å holde dere borte fra sykehussystemet, med mindre dere er villige til å
la dem utføre sin protokoll, som er satt opp for å drepe dere.
Selv mange av våre beste leger sier at den viktigste tingen å gjøre, hvis du får
dette viruset på deg, det er å holde deg borte fra sykehusene, hvis du ikke har et
ønske om å dø. Fordi, bare følg pengene, og du vil se at det er blir gitt mer penger
til sykehuset hvis du dør i en respirator, eller hvis du bruker det nyredrepende
stoffet, Remdesivir.
Så vi ser, idet vi fortsetter i 1. Mosebok 4:5 Da ble Kain vred, og stirret ned for
seg.
6 Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du så vred, og hvorfor stirrer du ned for deg?
(Og i vers 7, i henhold til: Du ga et rett offer, men du har ikke gjort en rett
oppdeling.)
7 Dersom du gjør det rette, skal du ikke da bli akseptert? Men hvis du ikke
gjør det rette, da ligger synden ved døren. Han begjærer deg, og du skal herske
over ham.
Lee Vayle, Rettferdighet Og Urettferdighet 61. Nå, la oss gå til 2. Timoteus
2:15 og bevise det. 2. Timoteus 2:15, la oss finne ut alt om det. Og rett her står
det: "15 Vær nøye med å framstille deg framfor Gud som en som holder prøve,
en arbeider (en som tjener Gud) en arbeider som ikke trenger å skamme seg, en
som deler opp Sannhetens Ord på en rett måte. Så det finnes ikke noe slikt som
en arbeider som ikke trenger å skamme seg, med mindre, eller før, han deler
opp Ordet på en rett måte. Var Kains offer rett? Hva var det som han ofret?
Han ofret av førstegrøden. Står det i Bibelen? Ja. Hvis det står i Bibelen, da
var det offeret rett. Oppdelingen var feil, fordi han skulle først ha gitt blodet,
deretter av førstegrøden. Han feiltolket Ordet, og dermed ble hans
tilbedelsesoffer og hans tjeneste til Gud ikke akseptert.
Tilbedelseshandlingen var urettferdig. Tjenesten ble satt til side.
8 Kain talte til Abel, sin bror. Og da de en gang var ute på marken, fór Kain løs
på sin bror Abel og slo ham i hjel.
9 Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror? Han svarte: Jeg vet ikke. Er jeg
min brors vokter?
10 Men han sa: Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra
jorden.

11 Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet sin munn og tok imot din
brors blod fra din hånd.
12 Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg sin grøde. En flyktning og en
vandrer skal du være på jorden.
13 Da sa Kain til Herren: Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den.
14 Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn.
Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden, og det vil gå slik at hvem som helst
som finner meg, kommer til å slå meg i hjel.
15 Men Herren sa til ham: Dersom noen slår Kain i hjel, skal det hevnes sjufold.
Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle slå ham i
hjel.
Ja vel, så vi brukte en stund på det, men vi slo fast at Kain var den første som
fikk dyrets merke. Og hvis du fulgte med i vår lesning, da ser vi at han mottok
dette merket fordi han avslo Guds irettesettelse ved Ordet. Derfor, merket viser
at han ikke kunne stå sammen med Ordet. Jeg vil også at du skal se at det ikke
handler så mye om selve merket, men jeg vil at du skal legge merke til hva som
skjer når det merket er blitt gitt, se på utfallet av det merket.
15 Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle slå
ham i hjel.
16 Så drog Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte seg i landet Nod, øst for Eden.
Legg merke til at Kain umiddelbart, etter å ha mottatt dyrets merke, det aller
første han gjorde, var at han gikk ut fra Herrens nærvær. Og vi ser det samme i
Johannes 13, med Judas, da Satan gikk inn i ham.
Johannes 13:26 Jesus svarer: «Det er ham Jeg gir et stykke brød når Jeg har
dyppet det.» Etter å ha dyppet brødet gir Han det til Judas Iskariot, sønn av
Simon.
27 Etter at han hadde fått brødstykket, gikk Satan inn i ham. Da sier Jesus til
ham: «Det du gjør, gjør det snart!»
28 Men ingen ved bordet forstod hvorfor Han sa dette til ham.
29 For noen tenkte at siden Judas hadde pengekassen, hadde Jesus sagt til
ham: «Kjøp det vi trenger til høytiden,» eller de tenkte at han skulle gi noe til de
fattige.
30 Etter at Judas hadde tatt imot brødstykket, gikk han straks ut. Og det var natt.
Igjen "Ved deres frukter skal du kjenne dem."

Nå går vi til det første spørsmålet fra brødrene, og vi leser ...
Spørsmål 1. I Menighetstidsboken blir det sagt at merket i pannen, i
åpenbaringen 13:16, er å akseptere læren til kirkenes verdenssystem,
treenighetslæren osv. Hvordan kan unitarisme være en lære i verdens
kirkesystem samtidig med treenighetslæren? Er det å akseptere læren om
unitarisme, også å motta et merke i pannen?
Ja vel, så dere tar deres tanker fra Menighetstidsboken, så la oss gå dit og selv
lese det. Menighetstidsboken Kapittel 10 - En Sammenfatning Av
Tidsalderne 32 De falske kirkegrupperingene vil komme sammen i et Kirkenes
Verdensråd. Dette Kirkenes Verdensråd er et BILDE SOM BLE LAGET FOR
DYRET. Åpenbaringen 13,11-18: «Deretter så jeg et annet dyr som kom opp av
jorden,
(husk nå at det første dyret som vi ser i Daniel og i Åpenbaringen 17, kom ut av
"vannet, som er ' folk, skarer, folkeslag og tungemål" - språk. Men denne
kommer opp av jorden. Og broder Branham lærte oss er USA.)
61-0319 Jesabel Religion 34. La dere merke til Åpenbaringen 13? Alle de
andre dyrene hadde kommet opp fra havet, vannene. I Åpenbaringen 17,17
står det: “Vannene som du så er mengder og skarer av mennesker.” Alle de
andre dyrene, de kom opp fra vannet, mengder og skarer av mennesker. Men da
De forente stater kom opp: “Det kom opp fra jorden, der det ikke var noen
mennesker.” Og husk, da den kom opp, det så ut som et lite lam.
35 Lammet har to horn, og det er borgerlige og kirkelige makter. Men når de
er forente, husk, da talte lammet slik som dragen gjorde før ham; og dragen var
Roma.
36 Da dragen stod foran kvinnen for å sluke barnet hennes så snart det var født,
den røde dragen … Hvem stod foran kvinnen Israel, for å sluke Barnet så snart
Det var blitt født, og sendte ut en forfølgelse og drepte alle barna fra to år eller
mindre? “Roma, dragen, stod der ved kvinnen for å sluke barnet hennes så
snart det var blitt født.”
11 Deretter så jeg et annet dyr som kom opp av jorden, og han (ikke en kirke ikke en hunn, men han - en nasjon) hadde to horn som et lam og han (en
nasjon) talte som en drage.
12 Og i det første dyrets nærvær utøver han (en nasjon) all den makt det første
dyret hadde, og han får jorden og de som bor på den til å tilbe det første
dyret, han som fikk det dødelige såret sitt legt.

13 Han (ikke en kirke - ikke en hunn, men han - en nasjon) utfører store tegn,
slik at han til og med får ild til å falle fra himmelen ned på jorden i menneskers
påsyn. (NASA)
14 Og han forfører dem som bor på jorden ved de tegn som han ble gitt å
gjøre foran dyret, og sier til dem som bor på jorden at de skal lage et bilde
(Kirkenes verdensråd) av det dyret (Roma) som ble såret med sverdet og
overlevde.
15 Han (USA) ble gitt makt til å gi ånde til dyrets bilde, (Kirkenes verdensråd)
slik at dyrets bilde skulle tale, og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilbe
dyrets bilde, ble drept.
16 Han (USA) gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og
treller, blir gitt et merke på sin høyre hånd eller på sin panne,
17 og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller
dyrets navn eller tallet for hans navn.
18 Her er visdommen. La den som har forstand, regne ut dyrets tall, for det er et
menneskes tall. Hans tall er 666.
Dette er det selvsamme nummeret for patentet til denne vaksinen.
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Menighetstidsboken Kapittel 10 - En Sammenfatning Av Tidsalderne. Husk
nå at det var Det hedenske romerske keiserriket som falt for sverdet. Men dets
dødelige sår ble legt da det forenet seg med den nominelle kristne menigheten i
Roma og slo sammen hedenskap og kristendom. Og dermed ble det til Det
hellige romerske keiserriket, som skal bestå frem til Jesus kommer for å utslette
det.
Men Roma gjør ikke dette på egen hånd. Døtrene hennes er sammen med
henne, og hun vil overta den uinnskrenkede makten gjennom Kirkenes
Verdensråd. Dette høres kanskje søkt ut for noen, men det er faktisk svært
enkelt å se for alle og enhver, fordi akkurat nå kontrollerer kirkesamfunnene
politikken. Og på det beleilige tidspunkt vil de demonstrere nøyaktig hvor
stor den kontrollen er. Denne økumeniske bevegelsen vil ende opp med Roma
i spissen, selv om folket ikke hadde sett det for seg på den måten. Det er slik,
fordi det står i Åpenbaringen 17,3-6 at skjøgen, hemmeligheten Babylon, sitter
på dyret. Hun kontrollerer det siste, eller det fjerde keiserriket. Denne
romerske kirken gjør det.
Med verdenssystemet under seg vil Roma ha kontrollen, og dette bildet
(kirkesystemet) vil være lydig mot Roma, fordi Roma kontrollerer gullet i
verden.

Nå, før vi går videre, er det et par ting han sa, og som jeg også vil vise med noen
andre sitater, slik at du kan se det virkelige bildet her. Det er ikke kirken selv,
utad, men det er kirkens kontroll gjennom det politiske systemet. Men kirken blir
værende der bak i kulissene. Men det politiske systemet blir styrt av
kirkesystemet.
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 ... (Vel, når tid gikk
millioner av mennesker ned på sine kne? Da de trodde at Hillary Clinton ville bli
president. Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å skje. Og de kristne over hele
verden ba om at hun ikke skulle komme inn, og det gjorde hun ikke. Så han taler
om at etter at det var skjedd.)
102 Så en dag, etter at synden hadde krevd sitt offer, og Gud hadde brakt Sitt
folk ned på sine knær … Jesabel (som er Roma, skjøgen i Åpenbaringen 17)
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 til akkurat slik hun vil, ingen kan stoppe henne. (nå,
da det kristne folket gikk ned på kne og Hillary tapte, da sukket de alle et
lettelsens pust. Men Trump var ikke i stand til å stoppe henne. Og dere vet alle
om Daniel 8:23-25, og der viste vi at Trump gjorde alt han kunne for å stoppe
det. Han gjenopprettet også produksjonen, slik profeten fortalte oss at han ville
gjøre. Men så leste vi at han ville stå opp mot fyrstenes fyrste, og så, plutselig
ville han bli knust uten hånd, noe som betyr at han mister kontrollen over
makten. Og vi så alle disse nyhetene om hvordan det var Vatikanets satellitter
som veltet presidentvalget. La oss nå lese videre for å se hva annet som skal
skje.)
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. (Hvor vil de
få det gjort? Gjennom politikken) Hm-hmh, det var nøyaktig det de gjorde. Og i
det politiske vil det bli en boikott som fører nøyaktig tilbake til dyrets merke,
like så sikkert som jeg står her. Ser dere? Og Bibelen sier det.
Hold nå på denne tanken, når vi leser fra Det 4. Segl, og ser på hva mer broder
Branham sier om hva som skal skje.
63-0321 Det 4. Segl 197. Legg merke til det, antikrist var på en gulblek hest,
blandede farger. En hest er et dyr som representerer en makt. Hans makt er
fullstendig sammenblandet. Hvorfor? Det er politikk, det er nasjonale makter,
det er religiøse makter, det er demoniske makter. Det er alle slags makter

blandet sammen, det var en sammenblandet, gulblek hest. Han har alle slags
makter.
198 Men når Jesus kommer, er det på en ensfarget hest, Ordet. Amen!
199 Denne blander sine farger av rødt, hvitt og svart; tre farger i én,
representert i én. Og tre makter representert i én; den hvite hesten, den svarte
hesten og den røde hesten. Og tre kroner i én. Skjønner? Ja visst.
63-0321 Det 4. Segl 310. Nå, her forener de seg sammen og kommer opp til
oppgjøret, til Harmageddon, og de rir på en blandingsfarget hest; av en hvit
hest, en rød hest og en svart hest. Tre forskjellige: En politisk makt, en åndelig
makt, kontrollert gjennom en demonmakt, som er antikrist. Når alt blandes
sammen, får du en gulblek, en sykelig sak som han rir på. Riktig. Nå, legg
merke til. Se hva han rir på, denne gulbleke, gråligfargede hesten, en blanding
av svart, rødt, og hvitt; på vei til slaget og samler sine undersåtter fra hver
eneste nasjon under Himmelen! Tydet ikke Daniel drømmen, og så denne
formasjonen av jern som gikk ut fra Roma, til hvert eneste rike?
Tilbake til Menighetstidsboken. "Derfor, alle mennesker er nødt til å tilhøre
verdenskirkesystemet, eller være prisgitt elementene, for de kan ikke kjøpe
eller selge uten dyrets merke i hånden eller i pannen.
Dette merket i pannen betyr at de må akseptere verdenskirkesystemets
doktrine, som er treenighetslæren og så videre (etc.), og merket i hånden,
som betyr å gjøre viljen til verdenskirken. Med denne enorme makten vil
kirkesystemene forfølge den sanne bruden. Dette bildet vil forsøke å hindre
bruden fra å forkynne og undervise, og så videre (etc.). Hennes forkynnere
vil forbys å gi trøst og sannhet til menneskene som trenger det. Men før
antikrist (i egen person) tar over hele dette kirkelige verdenssystemet, vil
den sanne menigheten bli tatt bort fra denne verden for å være med
Herren. Gud vil rykke bort Sin brud til Lammets bryllupsmåltid.
Nå, for å svare på spørsmålet: Broder Branham nevnte læresetninger, slik som
"treenighetslæren". Og deretter sa han et lite ord som vi tar for gitt, og som vi
stort sett overser. Han sa: "og etc". Vel, dette "etc" er av største betydning,
fordi han sa i sine taler, i Jesabel Religion og i Det Fjerde Segl, at de ikke
kunne få det gjort gjennom de religiøse kretser, så de byttet hest, til de
politiske og nasjonale makter, og det er der de vil få det gjort.
Så dette ordet, "etc", et mektig stort ord til å overse, fordi det forteller deg at
fokuset ikke er bare på treenighetslæren, fordi du kan ikke få en jøde eller en
muslim til å tro det. Og Bibelen sier at de skal få med hele verden, både små og

store, rike og fattige, frie og treller, til å tro på dette nye som de vil presse
inn. Og de som ikke har dette merket, som er det greske ordet charagma, som
også betyr: "Et kjennemerke på en tilhørighet". Slik som et pass for et land.
Dermed kommer vaksinepasset inn i tankene. Så hvis du nekter det, da vil du bli
boikottet, og du vil ikke kunne kjøpe eller selge. Så kampen er i gang, men jeg
spår at Satan vil vinne her. Åh, det kan være noen små kamper vunnet i
domstolene, men det vil tørke opp når trykket er blitt plassert på
høyesterettsdommerne. Og siden William Branham sa: "De kan ikke få det gjort
gjennom de religiøse kretser, så de vil bytte over til politikken, og en nasjonal
ånd.
Mesteparten av dette neste sitatet fra Menighetstidsboken, ble hentet direkte fra
en Skriftlesning av Åpenbaringen 13.
Menighetstidsboken Kapittel 6 - Tyatira Menighetstid 70. Akkurat her er jeg i
ferd med å komme meg selv i forkjøpet, og kanskje jeg burde spare dette til
budskapet for den siste tidsalderen. Men det synes riktig å legge det inn nå, fordi
det på en veldig klar måte handler om organisasjoner, og hva som kommer til å
skje gjennom dem. Og jeg ønsker å advare dere.
Åpenbaringen 13:1-18 Og jeg så et dyr stige opp fra havet. Det hadde sju
hoder og ti horn, og på hornene hadde det ti kroner, og på hodene hadde det
sine bespottelig navn.
2 Dyret jeg så var som en leopard. Føttene hans var som føttene til en bjørn, og
munnen som munnen på en løve. Dragen gav ham sin kraft, sin trone og stor
makt.
3 Og jeg så et av hodene hans, som om det var blitt dødelig såret, og hans
dødelige sår ble legt. Og hele verden undret seg og fulgte etter dyret.
4 Så tilbad de dragen som gav makt til dyret. Og de tilbad dyret og sa: «Hvem er
som dyret? Hvem er i stand til å føre krig mot ham?»
5 Og han ble gitt en munn som talte store ord og bespottelser, og han ble gitt
makt til å holde på med det i førtito måneder.
6 Så åpnet han sin munn til bespottelse mot Gud, for å spotte Hans navn, Hans
bolig og dem som bor i himmelen.
7 Det ble gitt ham å føre krig mot de hellige og overvinne dem. Og det ble
gitt ham makt over hver stamme, tungemål og folkeslag.
8 Alle som bor på jorden, skal tilbe ham, de som ikke har navnene sine
skrevet i Livets bok hos Lammet som ble slaktet fra verdens
grunnleggelse.
9 Hvis noen har øre, han høre!
10 Den som fører i fangenskap, skal komme i fangenskap. Den som dreper med
sverdet, skal selv drepes med sverdet. Her er de helliges tålmodighet og tro.

11 Deretter så jeg et annet dyr som kom opp av jorden, og han hadde to
horn som et lam og talte som en drage.
12 Og i det første dyrets (Roma) nærvær utøver han (USA) all den makt det
første dyret (Roma) hadde, og han (USA) får jorden og de som bor på den til å
tilbe det første dyret (Roma), han som fikk det dødelige såret sitt legt. (fra et
politisk Roma til et religiøst Roma)
13 Han utfører store tegn, slik at han (USA) til og med får ild til å falle fra
himmelen ned på jorden i menneskers påsyn. (Det er NASA-programmet)
14 Og han (USA) forfører dem som bor på jorden ved de tegn som han
(USA) ble gitt å gjøre foran dyret (Roma), og sier til dem som bor på jorden
at de skal lage et bilde av det dyret (sier at de skulle skape et Kirkenes
Verdensråd, og som USA gjorde, og det ligger i den samme byen som FN) som
ble såret med sverdet og overlevde.
(Fra et politisk Roma til et religiøst Roma. Jeg pleide å ha et kart over USA fra
1812 hvor du faktisk kunne se New York, at slik som kartet var tegnet, det så ut
som om det hadde to horn som kom ut av hodet på et lam, eller en bukk.)
15 Han (USA) ble gitt makt til å gi ånde til dyrets bilde (Kirkenes verdensråd), slik
at dyrets bilde skulle tale, og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilbe dyrets
bilde, ble drept.
16 Han (USA) gjør slik at alle (og det er nøkkelen din rett der. Fordi, det som
skjer i USA, det vil alle andre land følge etter.), både små og store, rike og
fattige, frie og treller, blir gitt et merke (Et kjennemerke på en tilhørighet" - slik
som et pass) i sin høyre hånd eller i sin panne,
17 og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket (Et
kjennemerke på en tilhørighet" - slik som et pass) eller dyrets navn eller tallet
for hans navn. (Og husk at patentnummeret for vaksinen er WO2020060606.)
18 Her er visdommen. La den som har forstand, regne ut dyrets tall, for det er et
menneskes tall. Hans tall er 666.
Broder Branham sa i talen 57-0120E Gud Holder Sitt Ord 61. "Ikke rart at Jesus
sa: "Hvis ikke disse dager blir forkortet, ville ikke noe kjød bli frelst." Derfor
baserer jeg tankene mine på dette: Vi er i endetiden. Herren Jesus skal snart
komme.
62 Men ånden i dag ... Åh, kan dere se det? Begynn å tenke. Kan dere se hva
som har skjedd? Før dette store stormangrepet kommer på oss, for å
bringe inn dyrets merke, og for å oppfylle Skriften ved å tvinge folket etter
at kontrollen er oppnådd, akkurat slik som det skjer i andre land, tvinger
dem til ting som de ikke aksepterer, for å få forfølgelse og boikott til å

komme. Ser dere ikke at Amerika har falt for glamouren og gudinnen, og dette
andre. De har solgt seg til djevelen i sitt kjød, noe som rydder vei for dette
til å presentere seg selv. Amen. Jeg håper dere forstår dette. Hold dere
borte fra det. Jeg bryr meg ikke hvor mange D.D.-er, Ph.D.-er, doktorgrader
eller hva som helst som ligger bak, det er en løgn.
63 "For la hver manns ord være løgn, og mine Ord være sannhet", sier
Herren. "For himmel og jord skal forgå, men mitt Ord skal aldri forgå."
Legg merke til at han sa: "Etter at kontrollen er oppnådd"... Så hva betyr det?
Ifølge ordlisten betyr det: "Å bli værende eller fortsette i en bestemt tilstand."
Det er disse nedstengningene som vi har på gang over hele verden. Disse
beordringer om å holde seg hjemme. Dette er denne festingen av grepet
som vi nettopp gikk gjennom. Og legg merke til hans ord:
62 Før dette store stormangrepet kommer på oss for å bringe inn dyrets
merke, og for å oppfylle Skriften ved å tvinge folket, etter at kontrollen er
oppnådd, akkurat slik som det skjer i andre land, tvinger dem til ting som
de ikke aksepterer, for å få forfølgelsen og boikotten til å komme.
Så han sa: Etter at kontrollen er oppnådd, og ordet Gotten betyr: "Å komme
til et bestemt sted; å ankomme; å oppnå: å lykkes, å klare å oppnå eller få
tillatelse: Så etter at nedstegningen er blitt oppnådd, da skjer det noe.
Så vi ser at etter disse nedstengningene, disse ordrene om å holde seg hjemme,
en egen-karantene, etter det, hva da? Han sa at det neste er: "dette store
stormangrepet som kommer" ... og hva vil forårsake dette store
stormangrepet?
Legg merke til at dette store stormangrepet bringer dyrets merke ... "62 Før
dette store stormangrepet kommer for å bringe inn dyrets merke, og for å
oppfylle Skriften ved å tvinge folket, etter at kontrollen er oppnådd, akkurat
slik som det skjer i andre land, tvinger dem til ting som de ikke aksepterer,
for å få forfølgelsen og boikotten til å komme.
Så vi ser at han forteller oss at etter denne beordringen kommer, om å bli
værende hjemme, og det har allerede funnet sted i alle land på jorden. Han sier:
"Etter det, da kommer tvangen." Så vi stiller spørsmålet: Hva slags tvang? Og
hva produserer den tvangen? Har den tvangen å gjøre med dette
stormangrepet som kommer, som han sier skal komme etter at kontrollen er
oppnådd?

Hva snakker han om her? Dette er et merkelig språk tilbake i 1960-årene. Men
ikke så rart nå etter som vi har våre øyne åpne for å se Ordet bli oppfylt foran
våre øyne. Han taler om den tiden når det store grepet eller nedstengningen
kommer, noe som vil være en universell ting for alle nasjoner. Og hva betyr
dette: etter at kontrollen er oppnådd? Vel, enhver kvegoppdretter vet at for å
kunne injisere kveg med medisiner, eller for å gi kveget et identitetsmerke, da
plasserer de storfeet inn i en inngjerding. Det er et sted hvor man kan holde en
styring og kveget ikke kan bevege seg fritt. Hans frihet har blitt tatt fra ham
midlertidig, til de kan injisere ham med den sprøyten han trenger. Så han er i en
inngjerding, et sted for innesperring, til de som har kontroll, bestemmer seg for
å slippe ham ut. Og vanligvis kommer den friheten først etter at han enten har
blitt injisert, fått et identitetsmerke eller begge deler. Og han blir aldri fri igjen,
fordi han har blitt merket. Et identitetsmerke er et tegn på et eierskap. Derfor sier
han: "Ting som vi aldri ville akseptere, men som har vært i praksis i alle de
andre landene".
Så hva er de tingene som vi aldri har akseptert, men det finnes land som
allerede har akseptert det?
Og er svaret diktatur og tyranni? Ingen frihet til å samle seg sammen? Ingen
ytringsfrihet? Ingen frihet til å eie skytevåpen? Det kommer alt sammen ned til
en avslutning, brødre og søstre, og det kommer hit.
"62 Før dette store stormangrepet kommer for å bringe inn dyrets merke,
og for å oppfylle Skriften ved å tvinge folket, etter at kontrollen er oppnådd,
akkurat slik som det skjer i andre land, tvinger dem til ting som de ikke
aksepterer, for å få forfølgelsen og boikotten til å komme.
Så la oss omformulere dette noe, ikke legge noe til det han sa, eller ta noe bort,
men la oss bryte ned det han sa og sjekke ut hva han mener med visse
nøkkelord som han droppet ned her. Og det vil gi oss en bedre forståelse av hva
han sier.
Det første vi ønsker å se på, er hvor han sa: "Før dette store stormangrepet
kommer for å bringe inn dyrets merke, og for å oppfylle Skriften. Så hva er
et stormangrep? Et stormangrep defineres som et voldsomt eller destruktivt
angrep forårsaket av mange eller et overveldende antall. Lik det som Jesus
talte om: "djevelen kommer inn som en flom. " Et overveldende antall. Som
det vi har sett der denne såkalte pandemien har et overveldende antall
mennesker som har kommet ned med COVID, og et overveldende antall av

døde, selv om disse overveldende tallene kan være en vrangforestilling og
faktisk bare er tilgjort, og ikke ekte. Oppfinneren av PCR-testen sa ettertrykkelig
at den ikke var ment å bli brukt til å diagnostisere. Men det var akkurat det de
brukte den til, for å gi dem det overveldende antallet de trengte for å kalle dette
COVID-viruset for en pandemi. Men det er for det meste falske positive.
Så alt sammen er et bedrag. Og vi vet at Skriften forteller oss at et viktig
kjennetegn for å vite at vi er i endetiden, er mengden av bedrag, som vil være
overalt.
Så når broder Branham taler om dette stormangrepet som kommer, han sier at
"dette stormangrepet vil produsere en tvang av noe slag"... Så det andre
han sier her, er at «innsperringen eller nedstengningen vil føre til en tvang
av folket» – Og han forteller oss når tid denne tvangen vil finne sted.
Han sier "Etter at kontrollen er oppnådd". Så vi må spørre oss selv hva han
mener med "kontrollen er oppnådd"? Etter at kontrollen er tilgjengelig.
Så når innsperringen eller nedstengningen er oppnådd globalt, da, og først da vil
tvangen finne sted. Når innsperringen er blitt aktivert, da, mens folket ikke har
noe sted å vende seg. Akkurat som kveget som mottar sprøyten, da vil tvangen
begynne, den påtvungne injeksjonen og identitetsmerkingen. Han forteller oss
hvordan dette vil skje. Så når vi ser en del av planen deres, da skulle vi kunne
forutse neste del av planen deres. Det er slik vi holder oss oppdatert på Ordet,
når det bringes til å skje.
Og ordet "innsperring", hva betyr det? Husk at broder Branham hadde vært en
cowboy (en ridende kvegdriver). Jeg tror han her snakket i vendinger til en
cowboy, og at ingen virkelig forsto det den gangen, før nå, når vi ser på
manifestasjonen av det han sa. Tross alt, Gud tolker sitt Ord ved å bringe det til
å skje. Og det å se at folket har blitt plassert inn i sine egne innsperringer, ved
å bli utsatt for en nedstengning over hele verden frem til injeksjonene og
identitetsmerkingen finner sted.
Cowboyen plasserer sitt identitetsmerke på kveget for å gi det et ytre tegn, eller
et merke på at kveget tilhører ham. Og det er hva eliten og Den katolske kirken
er i ferd med å gjøre. De har gitt verden en nedstengning, og de er nå i ferd med
å sette inn merket, deres tegn på et eierskap.

Akkurat som det er i andre land. Tvinge dem til ting de ikke aksepterer. Vi
kan se den verdensomspennende vaksinasjonen som skjer. Og vi ser presset for
et vaksinepass. Akkurat som jødene i Nazi-Tyskland, de ble tvunget til å bære
en gul Davidstjerne. Og verden blir tvunget til å ta regelmessige oppdateringer til
vaksinen, etter regjeringens vilje. Så har folk nå blitt som kveg, og de må bli
samlet opp for å ha en vaksinasjon og en identitetsmerking, akkurat som en
Herford-ku? Og deretter sier han:
"Og dette vil føre til en forfølgelse." Hvorfor? Fordi mange vil gjøre motstand.
Bibelen forteller oss at mange vil dø for å unngå denne identitetsmerkingen. Og
de vil bli sporet opp og tvunget til å ta dette merket. Bibelen sier at de vil bli
tvunget til å gjøre det. Ellers vil de ikke kunne kjøpe eller selge, og de vil bli
drept. Slik som en kvegeier som skiller ut fra flokken, for en slakting.
Men jeg er redd for at det er veldig mange som hevder å være kristne i denne
verden, men som fremdeles ser langt nedover veien etter når tid denne
identitetsmerkingen skal begynne, og dyrets merke skal bli tildelt til alle på
jorden, både små og store, rike eller fattige, som vi leser i Johannes
Åpenbaring.
Legg nå merke til at han (USA) gjør slik at alle (tvinger hele verden) både små
og store, rike og fattige, frie og treller, blir gitt et merke i sin høyre hånd
eller i sin panne. Legg merke til at de ikke gjør det av en fri vilje, de er tvunget
til å gjøre det. Det betyr at de blir tvunget inn i det. Hvordan? Fordi, hvis de ikke
gjør det, "de vil ikke være i stand til å kjøpe eller selge, uten den som har
merket," Og hvis du mister jobben din, da vil du ikke kunne kjøpe, det er sikkert.
Presidenten ble fortalt av Høyesterett at det som han gjør, er i strid med
grunnloven, noe som betyr at det er i strid med landets lover. Men ikke tro,
brødre og søstre, at det vil gjøre en slutt på dette. Presidenten har allerede bedt
bedrifter om å gjøre dette på egen hånd. Så det er kommet for å bli, inntil Herren
tar oss ut herfra. Vær forberedt på et oppstandelsesmøte denne våren, og gjør
det til din daglige bønn at du vil være der.
La oss be.

