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Denne formiddagen vil vi fortsette vår miniserie om rettferdighet og
urettferdighet, og vi slår opp i 2. Tessalonikerbrev 2, og leser vår tekst fra
vers 3. Vi vil denne formiddagen gå dypere inn i hva apostelen Paulus
hadde å si i 2. Tessalonikerbrev 2, om de siste dager, og i dette 2. brevet
til tessalonikerne gir han en advarsel om hva som skal skje i disse siste
dager på jorden.
2. Tessalonikerbrev 2:1 Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi nærvær
(Parousia), brødre, og vår samling med Ham, ber vi dere
2 om ikke så raskt å bli drevet fra vettet (en tid med stor vakling og
forvirring i sinnet) eller bli skremt (høylytte støyende protester), verken ved
noen ånd eller ved noe ord eller ved brev, som om det kom fra oss, at Kristi
Dag allerede er kommet.
Så vi ser på tidspunktet for Kristi parousia som begynte i 1933 og avslutter
når Kristus tar opp bruden i en bortrykkelse av menigheten. Og det vil være
en tid med vanskeligheter og stress. Det er om denne tiden han sier at
menneskene vil bli rystet i sitt sinn, og dette er en urovekkende tid med
høylytte protester og kaos, ved Tiden for Jesu Kristi Parousia. Så vi vil ha
en tid med stor konflikt og krigføring. Og du kan spørre: Hvorfor? Fordi vi vil
finne ut at når Gud kommer ned med et rop, og åpenbarer Sitt Store
Parousia-nærvær, da kommer også Satan med sitt parousia, for å
åpenbare seg. Derfor, den krigen som begynte i himmelen, slik vi ser i
Åpenbaringen 12, kommer også ned til jorden på dette tidspunktet, og du
har to Parousia på samme tid. Først ser vi Kristi Parousia, der Han kommer
ned med et Rop, som er et Budskap. Og deretter vil vi se Satans parousia,
når han kommer til en desperat kamp om menneskenes sinn. Og vi
befinner oss midt i den kampen, for levningen av Guds slektslinje.
Åpenbaringen 12:7 Og det brøt ut en krig i himmelen, Mikael og englene
hans kjempet mot dragen. Og dragen og englene hans kjempet,
8 men de fikk ikke overtaket. Det ble heller ikke funnet plass for dem i
himmelen lenger.

9 Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles
djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til
jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham.
Broder Branham fortalte oss at Mikael var Kristus, i sin preken:
55-0109E Begynnelse Og Avslutning Av Den Hedenske Tidsalder 112.
"Og på den tiden skal Mikael stå frem, den store fyrsten." Michael var
selvfølgelig Kristus, Som kjempet i englekrigene i himmelen, mot
djevelen. Satan og Mikael kjempet sammen, eller kjempet mot
hverandre, heller.
59-0628E Spørsmål og Svar 75. Lucifer i himmelen prøvde å opphøye seg
selv, og til og med være litt høyere enn sin Sjef. Og han forrådte Mikael, og
fikk seg et stort kongerike i nord, og kom ned. Nå, og han og hans engler
ble kastet ut. Personen hadde et spørsmål om Åpenbaringen ... Det er i
Åpenbaringen 12, på øyen Patmos. Men legg nå merke til dette her i det
12. verset, og se hvordan han setter seg i menneskenes rike. Hvor mange
mennesker her forstår at djevelen kontrollerer hver nasjon under
himmelen? Djevelen kontrollerer USA. Djevelen er USAs statsledelse.
Djevelen er Tysklands statsledelse. Han er statsledelse for alle
nasjoner under himmelen. Djevelen kontrollerer alle nasjoner. Bibelen
sier at han gjør det. Les Matteus det 4. kapittelet, da Satan tok Jesus opp
til toppen av fjellet og viste ham verdens riker og hevdet at de var hans, og
han sa: "Jeg vil gi dem til deg hvis du vil tilbe meg." Jesus sa ikke: "Du løy,
Satan." Han visste at de tilhørte ham. Men over i Johannes Åpenbaring
sa han: "Fryd dere himmel og jord, for denne verdens riker tilhører nå
vår Herre og Hans Kristus, og Han skal herske som konge i all
evighet! "Jesus visste at i tusenårsriket vil alle regjeringer og riker være
brutt ned, og han vil være Gud og hersker over dem alle. Han visste at han
skulle bli arving til alt sammen. Derfor sa han til Satan: "Gå bak meg,
Satan", for Han visste hva Han måtte gjøre.
10 Så hørte jeg en høy røst i himmelen si: «Frelsen og styrken og riket
tilhører fra nå av vår Gud, og makten tilhører Hans Kristus, for anklageren
blant brødrene våre, han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, er
kastet ned.
11 Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og i kraft av sitt
vitnesbyrds ord, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.

12 Gled dere derfor, dere himler, og dere som bor i dem! Ve over jordens
og havets innbyggere! For djevelen er kommet ned til dere med stor
vrede, for han vet at han har en kort tid.»
13 Da dragen så at han var kastet til jorden, forfulgte han kvinnen
(menigheten) som hadde født Guttebarnet.
Apostelen Paulus fortsetter med å si: 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,
"og syndens menneske er blitt åpenbart, (denne vantroens mann, for "synd
er vantro". Det er hva vi blir lært av profeten David i Salme 78:32 Til tross
for alt dette fortsatte de å synde, og de trodde ikke på hans
undergjerninger.
Legg merke til at David sa at deres synd var deres vantro. Og Jesus
siterte David og sa i Johannes 16:9: "Om synd fordi de ikke trodde."
Derfor, også William Branham lærte oss dette: "Synd er vantro".
og syndens menneske, denne vantroens mann blir åpenbart,
(Apokalupto: Å ta av seg tildekningen, å åpenbare eller å avsløre.) Så vi
ser at han vil bli vist frem her.
Så vi ser at det Ikke bare er Kristus som blir åpenbart (apokalupto) ved
hans Parousia, og vi vet hvordan Kristus blir åpenbart slik broder Branham
lærte oss i sin preken "Kristus Er Åpenbart I Sitt Eget Ord."
Men det er enda en hemmelighet her, at fortapelsens sønn også skal ha
en Parousia. Og han skal ikke bli kjent som en menneskesønn, men som
en "fordervelsens sønn". Det er det som fortapelse betyr. Og han vil også
bli åpenbart ved sin egen Parousia som det han egentlig er) "og den
mannen" blir kalt "fortapelsens sønn";
Nå, i vår serie om Tro, der forkynte vi to prekener om Kristi parousia, og
viste at det var 23 ganger i Det nye testamente hvor Jesus, Paulus, Peter,
Jakob og Johannes, alle disse talte om Kristi parousia. Og i disse 23
versene fant vi 84 tegn og hendelser som var forbundet med Kristi
Parousia. Men her ser vi at det bare finnes én henvisning i Skriftene til
Satans Parousia, og vi vet, ved denne henvisningen, at den skal finne sted
en gang under Kristi Parousia. Men der det er 84 tegn og hendelser som

følger med Kristi Parousia, så er det bare to som følger Satans parousia.
Og vi vil se dette i adjektivet som blir talt om ham.
(Han blir kalt: Fortapelsens sønn, som er oversatt fra det greske ordet
"apoliea", som betyr: "ødeleggelse", "død" og en "ondartet vei",
ødeleggende veier). "og dette syndens menneske blir åpenbart, avslørt.
Avslørt som hva? Han forteller oss det: "Fortapelsens sønn".
Nå, dette ordet fortapelse, "apōleia", er i henhold til Thayers Greske
Leksikon, definert som: 1) Å ødelegge, eller "en fullstendig ødeleggelse
av et redskap, et kar". Jeg tror at det er en veldig passende beskrivelse
for det som skjer i dag, med dette presset for å forandre alle menneskers
DNA. Og den andre definisjonen er: 2) en fordervelse, en ruin, en
ødeleggelse av økonomi.
Derfor, Satans Parousia er en tid for ødeleggelse, og han er her for å
gjøre to ting, "for å ødelegge det menneskelige kar", og for å ødelegge
"menneskets pengesystem". Og vi kan se det daglig, at det skjer i alle
nyheter.
Så vi ser at apostelen Paulus advarer oss, gjennom Den Hellige Ånd, om at
denne demoniske kraften (Satan), med en manns ansikt, (den falske
profet og antikrist), vil komme frem med sin egen parousia. Og hans
nærvær vil bli manifestert som en destruktiv demonisk kraft (apoliea) med
et menneskes ansikt. Og han vil ikke bare komme ut for å ødelegge det
menneskelige kar. Han vil få dem til å bli et transmenneske, ved å
forandre deres DNA. Det var nøyaktig det som han gjorde i hagen, da han
brukte dyret til å befrukte Eva og bringe frem Kain, som var et
transmenneske. Og et transmenneske er et hybridmenneske.
Hvis vi skal forstå hva som skjer i dag, må vi forstå hva Satan uttrykker i sin
aktivitet. Man må forstå hvor globalistene er på vei, for å forstå hvorfor de
gjør det som de gjør i dag. Og man trenger ikke se lenger enn hva dyret
gjorde med Eva, og dermed mot hele menneskeheten, med én handling i
Edens hage.
Wikipedia definerer trans-humanisme som "en filosofisk og intellektuell
bevegelse som fremmer forbedring av den menneskelige tilstand ved å
utvikle og gjøre allment tilgjengelige sofistikerte teknologier som er i stand

til å forbedre lang levetid, humør og kognitive evner, og forutsier
fremveksten av slike teknologier i fremtiden.
Trans-humanistiske tenkere studerer de potensielle fordelene og farene ved
nye teknologier som kan overvinne grunnleggende menneskelige
begrensninger, så vel som etikken ved å bruke slike teknologier. Noen
trans-humanister tror at mennesker til slutt kan være i stand til å forvandle
seg til vesener med evner så sterkt utvidet fra dagens tilstand, at de
fortjener å bli kalt for et posthumanistisk vesen.
Vi blir advart om slike ting av apostelen Paulus i 2. Korinterbrev 11:13 For
disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til
Kristi apostler.
14 Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til
en lysets engel.
15 Derfor er det ikke noe stort om tjenerne (forkynnerne) hans også
omskaper seg til rettferdighetens tjenere (forkynnere). Men deres ende
skal bli i samsvar med deres gjerninger.
Så denne forestillingen om å forvandle menneskeheten, får faktisk sin
begynnelse fra Satan.
Dette ordet "apōleia" som taler om ødeleggelse av karet, det betyr også
ødeleggelse av økonomien. Og da ser vi at en av de identifiserbare
egenskapene til hans parousia, vil være å se at mennesket blir en hybrid.
Og vi vet at dette skjer gjennom en modifikasjon av menneskets DNA
gjennom teknologiske fremskritt. Men en annen identifiserbar egenskap vil
være at han vil ødelegge pengesystemet også.
Vel, apostelen Paulus talte om syndens menneske (vantro) som skal "bli
åpenbart" (eller manifestert) som "fortapelsens sønn", og det er nøyaktig
hva dette ordet, fortapelse, "apōleia" betyr. Og dette er nøyaktig hva vi ser
manifestert over hele verden akkurat nå, idet vi befinner oss midt i det som
de kaller: "Den store tilbakestillingen - The great reset." Og den
tilbakestillingen vil være ødeleggelsen av det menneskelige kar (det
menneskelige DNA), og også en ødeleggelse av fiat-valutaen, (Fiat-penger
er en papirvaluta som ikke kan løses inn i en tilsvarende myntvaluta) som vi
allerede har nevnt.

Men Gud har også Sin store tilbakestilling som kommer, som vil være
verdenssystemets utslettelse og en innledning av tusenårsriket. Og når
Satan ønsker å gjøre en forbedring, som betyr å ødelegge menneskets
DNA for å gjøre hans vilje, da har Gud lovet å styrke vårt DNA til en
herliggjort tilstand som aldri vil dø. Jeg håper du kan se at det som skjer, er
at to riker er i krig, Guds rike og Hans Kristus, og Satans rike.
Men vi som tror Guds Ord, vi vet at Gud skal seire. Men for å redde vårt
DNA, må Han ta oss bort fra denne verden for en periode, mens Han
fullstendig renser denne verden med Ild. Til slutt vil Gud ta ut dem som har
Hans Ånd, og forherlige vårt legeme, slik at vi aldri vil kjenne noen lidelse
og sykdom igjen, og vi skal aldri bli gammel.
Men Satan spotter Guds plan ved å prøve å gjøre gjennom vitenskapen det
som Gud vil gjøre ved Sitt Talte Ord.
Nå går vi tilbake til apostelen Paulus, hvor han fortsetter med å si: 4 Han
som motsetter seg og opphøyer seg over alt som kalles Gud, (og husk:
"Gud er Ordet," (Johannes 1:1 I begynnelsen var ordet og Ordet var med
Gud, og Ordet var Gud). Derfor vil denne demoniske kraften motsette seg
og opphøye seg over Guds Ord) eller som blir tilbedt; slik at han som Gud
(en gjenstand for tilbedelse) sitter i Guds tempel,
Så jeg vil at du skal legge merke til at han vil sette seg i tempelet til Den
Ene som skulle bli tilbedt, "og viser frem seg selv, at han er Gud" (viser
frem seg selv, at han nå er den som skal bli tilbedt).
Husk nå at dette ordet, "tilbedelse", det betyr også: En verdisettelse, å
sette en verdi på.
2. Tessalonikerbrev Husker dere ikke at da jeg ennå var hos dere, fortalte
jeg dere disse tingene?
6 Og nå vet dere at det er Han som holder igjen, for at han kan bli
åpenbart i sin egen tid.
Det er hva jeg ønsker å komme frem til denne formiddagen, slik at vi kan
forstå de neste tingene som apostelen Paulus forteller oss her. Legg merke
til ordene: "Og dere vet hva som holder igjen", og vi ser at dette er en
person. Og denne som holder igjen, det er ikke Gud som holder tilbake.
For dette ordet, holder igjen, holde tilbake, brukes i Skriften om menn

som holder nede eller holder tilbake, og på den måten undertrykker
Sannheten. Så vi ser at den ondes parousia er en parousia av denne som
også holder tilbake, eller som undertrykker sannheten. Det er også en
identifiserbar egenskap ved hans parousia, det at sannheten vil bli holdt
tilbake eller bli undertrykt.
For alle de våpen som djevelen har til rådighet, så har Gud også enda mer
til Sin rådighet. Så vi ser i Satans Eden at det som preger hans parousia, er
at han er opptatt med å holde tilbake sannheten fra så mange han kan. Og
vi ser dette også i politikken, det kommer frem fra hans falne lysets engler,
hans pastorer som kontrollerer enhver regjering i verden.
Men samtidig ser vi også at Gud har Sin Parousia som også er blitt tildelt
mange identifiserbare egenskaper, for eksempel: Et Rop, en Røst og en
Basun. Og det blir sagt i 2. Tessalonikerbrev 2 at Gud tillater Satan å
holde tilbake, for en periode, hvor Gud ikke gjør noe for å stoppe Satans
plan for sitt Eden.
La oss bare undersøke nærmere i dette skriftstedet hva Gud gjør, mens
Satan i sin Eden, holder tilbake, eller holder nede sannheten, og som
deretter bringer frem hans ødeleggende planer om en ødeleggelse av
legemet og valutaen.
La oss se hva Satan gjør, og hvorfor Gud ikke trer inn for å stoppe ham. Og
vi vil se at grunnen til at Gud lar ham gjøre det som han er her for å gjøre,
det er for å avsløre nøyaktig hva og hvem Satan og hans undersåtter er.
Gud lar faktisk Satan få manifestere sin Eden-plan for å avsløre hans
destruktive natur. Så vi ser i de neste versene at Gud bare lar ham holde
tilbake.
7 For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare
Han (Gud) som ennå (fortsetter å) holder tilbake, inntil Han (Gud) har
beveget seg bort fra å være i dens midte.
8 Og da skal den lovløse (denne overtrederen, de som har gått utenfor
lovens grenser, de lovløse, de som er uten lov) bli åpenbart,
Legg merke til at 2. Tessalonikerbrev taler om 2 forskjellige Parousia, og
likevel, hvis vi ikke vet hva som skal skje under hver av dem, vil vi ikke ha
noen anelse om at hendelsene som finner sted, er et resultat av de
identifiserbare egenskapene forbundet med disse 2 Parousia.

Nå, tilbake i vår Tro-serie nummer 38 og 39, her ble vi vist de 84 tegn og
hendelser som identifiserer Guds Parousia her på jorden i disse siste
dager. Men de identifiserbare egenskapene til Satans parousia og hans
Eden i endetiden, ble ikke omtalt i disse talene.
Men legg merke til at apostelen Paulus forteller oss i vers 8 Og da skal den
lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med Sin munns ånde
(hans Ord som går ut av Hans munn som et tveegget sverd) og tilintetgjøre
ved tilsynekomsten av Sitt Parousia (nærvær).
Så Satans parousia vil bli ødelagt av Kristi Parousia, ved de 84 tegn og
hendelser som følger med Guds Parousia. Og Paulus fortsetter i vers 9
Dette er Satans nærvær, under Satans virksomhet, ved hjelp av all kraft,
tegn og løgnens mirakler,
Så igjen ser vi at Satans parousia blir manifestert i oppbyggingen av hans
Eden, og hans agenda blir avslørt for alle og den blir ødelagt av Guds Ords
Parousia. Så det største slaget noensinne blir utkjempet, er om menneskets
sinn. Men Gud vil bare tillate det så langt, og deretter vil Gud avskjære
Satan fra å kunne oppfylle sitt Eden.
10 og med all urettferdighetens forførelse (som viser at en feil forståelse
er villedende) i dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærligheten
til sannheten, så de kunne bli frelst.
Legg nå merke til disse ordene: "med all urettferdighetens forførelse" Og
vi blir fortalt at denne forførelsen vil være i dem som er i ferd med å gå
fortapt. Og vi blir også fortalt at grunnen til at de går fortapt, er at "de ikke
har tatt imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst."
11 Og av denne grunn (det faktum at de aldri kom frem til et punkt hvor de
hadde en kjærlighet til sannheten, og derfor) skal Gud sende dem en
kraftig villfarelse, så de skal tro løgnen,
Legg merke til at ved å forkaste Guds Sannhet, det bringer inn deres
villfarelser, og en villfarelse er definert som: En tro som ikke er sann; en
falsk idé. En falsk idé eller tro som er forårsaket av en psykisk sykdom. Så
vi kan se at denne galskapen i endetiden faktisk er det som gjør en
villfarelse så virkelig for folk. En vedvarende falsk psykotisk tro på seg

selv eller personer eller gjenstander utenfor selvet, som blir opprettholdt
til tross for ubestridelig bevis på det motsatte.
Så vi ser at det enten er en ekte kjærlighet inni deg til sannheten, eller du vil
bli "overgitt til en kraftig villfarelse, så de skal tro løgnen," som er den
samme løgnen Eva trodde.
Og så blir vi fortalt i vers 12 for at alle de som ikke trodde Sannheten,
men hadde akseptert urettferdigheten, skal bli dømt.
Derfor, apostelen Paulus informerer oss her om hva som skjer på den tiden
når Satan setter opp sitt Eden, og hvordan Gud faktisk hjelper ham
gjennom å overgi til ham de som ikke elsker sannheten, og dermed overgi
dem til en kraftig villfarelse til å tro den samme løgnen som Eva trodde.
Og hva var den løgnen? "Ta dette inn i kroppen din, og du vil ikke dø."
Vel, broder Branham legger alt sammen veldig tydelig ut om hva som skal
skje ved denne tiden som apostelen Paulus refererer til i 2.
Tessalonikerbrev, i sin preken 63-0318 Det Første Segl.
Fra broder Branhams Budskap: 63-0318 Det Første Segl 84. Åh, la oss
bare lese et Skriftsted. Vil dere alle sammen skrive ned noen av
Skriftstedene? La oss ta 2. Tessalonikerbrev, bare et øyeblikk, og se her
bare et øyeblikk. Det er slikt et vakkert bilde her! Jeg liker det. Og la oss se.
Ja, 2. Tessalonikerbrev. Og jeg vil ha det 2. kapitlet av 2.
Tessalonikerbrev, og det 7. verset. La oss se. 2. Tessalonikerbrev 2:7.
Jeg tror det er riktig, nå. Jeg skrev dette ned, sitrende og skjelvende.
Lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet, det er bare det at
den som … holder igjen, skal bli tatt bort.
Og så sier broder Branham: 85. Hvem? Den som holder igjen. Skjønner?
Ser dere, et mysterium, lovløshetens hemmelighet, langt tilbake i den aller
første menighetstiden her. Her skriver Paulus, sier at, Lovløshetens
hemmelighet … Hva er lovløshet? Lovløshet, er noe som du vet du ikke
skulle gjøre, og du gjør det allikevel. Og Paulus sa at det er slike på
jorden i dag, lovløshetens arbeidere.
63-0318 Det 1. segl 85. det 3. verset. 3 La ingen forføre dere på noen
måte. For den kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og

syndens menneske (m-e-n-n-e-s-k-e) er blitt åpenbart, fortapelsens
sønn. (det er riktig)
4 Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som Gud har
erklært å være hellig, slik at han, som Gud, setter seg i Guds tempel,
og viser fram seg selv, at han er Gud. (tilgivelse av synd).
5 Husker dere ikke at da jeg ennå var hos dere, fortalte jeg dere disse
tingene? (Jeg ville like å sitte under noe av hans undervisning. Ville ikke du
også?) ...
6 Og nå vet dere at det er Han som holder igjen, for at han kan bli
åpenbart i sin egen tid. Ok, så dette ordet holder tilbake, holder igjen
eller holder nede sannheten, det greske ordet er det samme ordet som
Paulus brukte i Romerne 1:18 For Guds vrede blir nemlig åpenbart fra
himmelen over all ugudelighet og all urettferdighet hos menneskene, de
som holder nede (katecho) sannheten i urettferdighet.
Dette ordet, "holde nede", ble oversatt fra det greske ordet "Kat-echo", og
består faktisk av to ord, "kat" som betyr å holde, eller å holde nede, og det
greske ordet, ekko. Så dette betyr å undertrykke ekkoet av Guds
Sannhet, slik vi ser i 1. Johannes 5.
1. Johannes 5:10 Den som tror i Guds Sønn, har (gir et ekko av)
vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort Ham til en
løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet som Gud har vitnet om Sin
Sønn.
11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i
Hans Sønn.
12 Den som har (gir et ekko av) Sønnen, har (gir et ekko av) livet. Den
som ikke har (ikke gir et ekko av) Guds Sønn, har ikke (gir ikke et ekko
av) livet.
13 Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds Sønns navn, for at dere
skal vite at dere har evig liv, og for at dere skal fortsette å tro på Guds
Sønns navn.
14 Og dette er den frimodigheten vi har overfor Ham, at om vi ber om noe
etter Hans vilje, så hører Han på oss.
15 Og hvis vi vet at Han hører på oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også
at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til Ham.
Og vi ser at Jesus talte om denne ånden, at det var hyklerne på hans tid,
og likeså da Han sa i Matteus 23:13 Men ve dere, skriftlærde og fariseere,

dere hyklere! For dere stenger himlenes rike for menneskene. For ikke
går dere inn selv, og dem som er på vei inn, hindrer dere i å gå inn.
Og Paulus sier at denne som holder tilbake, vil bli åpenbart i sin tid. Så
denne vil ha en apokalupsis, som er en avslørende eller en tid for å
manifestere eller avdekke seg selv. Og vi finner ut at det er disse religiøse,
det er lysets tjenere, som Paulus kalte Satans arbeidere.
2. Korinterbrev 11:13 For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere,
som omskaper seg til Kristi apostler.
14 Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en
lysets engel.
15 Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til
rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres
gjerninger.
Disse rettferdighetens arbeidere er selve Satans religiøse tjenere som
Jesus forteller oss om, hvor de to åndene ville være så nære hverandre at
det ville forføre selv de utvalgte, hvis det var mulig.
Legg merke til at Guds Parousia gjør én ting, mens Satans Parousia gjør en
helt motsatt ting. Gud kommer ned med et Rop, og Satan bruker sine falske
lysets tjenere til å undertrykke det Ropet. Og derfor holder han det nede,
mens Gud bare lar ham gjøre det. Så vi ser at den som tillater det, er "Gud
som nå tillater det, vil gjøre det til Han beveget Seg Selv fra
menneskehetens midte, i en bortrykkelse, der Han tar opp de utvalgte.
Men vi ser at det er Satan som "holder det nede."
Legg merke til vers 6 Og nå vet dere hva som holder igjen, for at han kan
bli åpenbart i sin egen tid. Og som jeg har påpekt, at det er Satan, som med
sine lysets tjenere holder nede sannheten. Men legg merke til i vers 7 For
lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. (så denne
lovløshetens hemmelighet, dette å holde nede og undertrykke sannheten,
er allerede i virksomhet på Paulus sin tid, og videre ned gjennom de syv
tidsalderne, helt til avslutningen. Men så leser vi i vers 7) Det er bare Han
(Gud) som ennå tillater det, inntil Han (Gud) har beveget seg bort fra å
være i deres midte.
Så Satan, gjennom sine tjenere, får tillatelse av Gud til å holde nede
sannheten, på den måten de får lov til, frem til endetiden, når Gud kommer

ned i Sin Parousia med et Rop, en Røst og en Basun. Og Paulus sier: Gud
vil la ham gjøre det helt frem til avslutningen. 6 Og nå vet dere hva som
holder igjen, for at han kan bli åpenbart i sin egen tid. Så hans
tilbakeholdelse avslører faktisk hvem han er, og hvilken ånd han har. 7b
Det er bare Han (Gud) som ennå tillater det, inntil Han (Gud) har beveget
seg bort fra å være i deres midte. Når Gud tar oss opp i en bortrykkelse.
Og så, på den tiden, sier Paulus, 8 Og da (Når Gud har forlatt jorden
sammen med sine utvalgte, på den tiden) skal den lovløse bli åpenbart,
(denne overtrederen, disse som går utenfor lovens grenser, de lovløse,
disse som er uten lov) han som Herren (Den ene sanne Herren) skal
ødelegge med Sin Munns Ånd, (som er Livet i Hans Ord. Med andre ord,
Hans Ord som går ut av Hans Munn som et tveegget sverd, vil fortære) og
tilintetgjøre, ved den strålende tilsynekomsten av Sitt nærvær (Parousia).
9 Dette er Satans nærvær (parousia), under Satans virksomhet, ved hjelp
av all kraft, tegn og løgnens mirakler,
Med andre ord så blir Guds Utvalgte tatt opp. Det er den siste tingen som
Gud gjør for å ødelegge Satans gjerninger, fordi han da ikke lenger kan
komme til de utvalgte, de er utenfor hans rekkevidde. For husk, Jesus
advarte oss i Matteus 10:28 Og frykt ikke for dem som dreper legemet,
men som ikke kan drepe sjelen. Frykt heller Ham som er i stand til å
ødelegge både sjelen og legemet i helvete.
I Satans siste stilling, ved hans høydepunkt i sitt Eden, her har han kommet
for å ødelegge kroppen og pengesystemet. Han har vært ute etter de
utvalgte, både deres kropp og sjel, med en bakteriekrigføring i form av en
vaksinasjon. Den vil ødelegge kroppen ved å få kroppen til å produsere
proteiner som har pigger, som river i stykker kroppens organer, og lager
kutt i organvevet, forårsaker myokarditt, som er en betennelse i hjertets
vev, og også perikarditt, som ødelegger posevevet rundt hjertet.
Det forårsaker også skade på de endotelle cellene, som er vevet rundt
blodkarene. Og det har også vist seg å forårsake vevskader rundt andre
organer i kroppen, slik som nyrene, leveren og hjernen. Så dette er et godt
eksempel på "det som kan ødelegge kroppen". Men det endrer også
DNA-koden. Og det forårsaker at personen vil bli et hybrid
Trans-menneske, og det vil dermed også ødelegge sjelen.

Dette ble foreslått av Bill Gates til D-A-R-P-A (En militær forskningsinstans)
og annet militært personell. Det skjedde i en video fra 2005, som viser at
deres hensikt er å ødelegge påvirkningen mellom en person og Gud. Den
kutter av M-2-delen av hjernen, som er den delen som reagerer på åndelig
kommunikasjon mellom Gud og mennesket. Hensikten med denne
"Bakteriekrigføringen", var å eliminere fundamentalistens iver etter Gud
og de ting som er av Gud. Det var for å få en person til å ikke lenger
reagere på den Hellige Ånds ledelse. Sjefsforskeren for Moderna, som
proklamerer denne bakteriekrigen, hevdet at dette ikke er en vaksine, det
er et menneskelig operativsystem, versjon 2.0.
Slik som Jesus sa: Matteus 10:28 Og frykt ikke for dem som dreper
legemet, men som ikke kan drepe sjelen. Frykt heller Ham som er i stand til
å ødelegge både sjelen og legemet i helvete.
2. Tessalonikerbrev 2:10 og med all urettferdighetens forførelse (legg
merke til det, en villfarelse på grunn av en feil forståelse) i dem som går
fortapt, 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,
12 for at alle de som ikke trodde Sannheten, men hadde akseptert
urettferdigheten, skal bli dømt.
Han taler om dem som gledet seg over en feil forståelse.
La oss nå gå til Matteus 13:41-43 Menneskesønnen skal sende ut englene
Sine (Hans budbærere, Hans sanne tjenere), og de skal samle sammen
og ta ut av riket alle de som er til anstøt og de som gjør urett.
42 Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners
gnissel.
43 Da skal de rettferdige stråle som solen i sin Fars rike. Den som har ører
å høre med, han må høre!
NIV sier det på denne måten: 41 Menneskesønnen vil sende ut Sine engler,
og de vil luke ut av Hans rike alt som forårsaker synd (vantro) og alle som
gjør ondt.
I århundrer var hensikten med den sanne femfoldige tjenesten å luke bort
de som gjør det onde fra de rettferdige. Men i denne Laodikea-tiden, hvis

du forkynner helvete, og du forkynner det skarpt, da blir folket ukomfortable,
og de vil bare ha ting som deres kløende ører ønsker å høre. Hvor lavt har
ikke prekestolene falt.
Nå, jeg liker hvordan Bibelversjonen Message, oversetter det Jesus sa her.
41 "Menneskesønnen vil sende ut sine engler for å luke ut tistlene fra Sitt
rike, kaste dem i søpla og bli ferdig med dem.
42 De kommer til å klage opp til himmelen, men ingen kommer til å lytte.
43 Samtidig vil modne, hellige liv modnes og være en pryd i deres Fars
rike. "Hører du på dette? Hører du virkelig etter?
Og Voice-oversettelsen sier det på denne måten:
41 Menneskesønnen vil sende sine budbærere ut i verden, og de vil
utrydde fra hans rike alt som er giftig, frastøtende og ondsinnet, og alle som
gjør ondt.
42 De vil kaste all denne ondskapen inn i den brennende ovnen hvor det vil
være gråt og tenners gnissel.
43 Og de rettferdige vil skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører å
høre, la ham høre.
Hvis du kan huske, at det er nøyaktig det som de Utvalgte vil gjøre, i
henhold til
Malakias 3:16 Da talte de med hverandre, de som frykter Herren. Og
Herren lyttet og hørte det. (Og det vil være et ekko av dette som Han har
kommet ned med, i Sitt Rop.) 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.
Og disse som gjør urett, det er de som vet hva som er rett, men de vil ikke
gjøre det. Eller de vet ikke hva som er rett, og de gjør det uansett. Dette er
religiøse mennesker, slik Jesus viser oss i dette Skriftstedet.
Lukas 13:27 Men Han skal si: «Jeg sier dere at Jeg kjenner dere ikke, hvor
er dere fra? Gå bort fra Meg, alle dere urettferdighetens arbeidere.»
28 Det skal bli gråt og tenners gnissel når dere ser Abraham og Isak og
Jakob og alle profetene i Guds kongerike, mens dere selv er kastet
utenfor.

Matteus 7:18 Et godt tre (Og husk i Salme 1 at en rettferdig mann blir
sammenlignet med et tre. Så her sier Han at en god mann) kan ikke bære
onde frukter (en feil lære for sin tid), og et ondt tre (en fordervet mann) kan
heller ikke bære gode frukter (god lære for sin tid).
19 Ethvert tre (mann) som ikke bærer god frukt (lære), blir hugget ned og
kastet i ilden.
20 Derfor, dere skal kjenne dem på fruktene (læren).
21 Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre» (se, de har to herrer der), skal
komme inn i himlenes rike, men den som gjør Min Fars vilje, Han som er i
himlene.
22 Mange skal si til Meg i denne dag: «Herre, Herre, (se, der har vi disse
karene som lærer 2 Herrer) har vi ikke profetert (forkynt) i Ditt navn, drevet
ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn?»
23 Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere (ginosko
dere, jeg kjente dere aldri gjennom en erfaring). Gå bort fra Meg, dere som
gjør lovløshet!» (dere som gjør det som dere vet er galt).
Nå, sett dette opp mot den gruppen fra Malakias 3, som vi talte om i
Rettferdighet og Urettferdighet, del en og to. Denne gruppen hvor Gud
lager en minnebok om dem. Hvorfor? Fordi de er iblant dem som kan
skjelne rettferdighet fra ondskap.
Apostelen Paulus sier: Hebreerne 1:9 (Faderen sier til Sønnen:) Du har
elsket rettferdighet og hatet lovløshet. Derfor har Gud, Din Gud, salvet Deg
med gledens olje framfor Dine følgesvenner.
Legg merke til at du må elske rettferdighet, men du må også hate lovløshet.
Så Gud salver våre øyne med salvelsen av Hans Hellige Ånd
(Åpenbaringen 3 og Matteus 25, det er de forstandige som har salvelsen
på sine egne øyne, slik at de kunne se.)
Men Jesus lar oss få vite at de som ikke har en rett forstand, vil for mange
fremstå som om de har en rette forstand.
Matteus 23:28 På samme måten gir også dere menneskene inntrykk av å
være rettferdige i det ytre, men innvendig er dere fulle av hykleri og
lovløshet.

Så disse vil fremstå som om de har en rett forståelse, men bare fremfor
mennesker, og ikke fremfor de utvalgte. For de utvalgte vet forskjellen
mellom en rett forståelse og en feil forståelse.
Nå går vi tilbake til 2. Tessalonikerbrev 2, hvor broder Branham sier når tid
dette vil finne sted.
63-0318 Det Første Segl 87 Ikke da (Skjønner?)," (han taler om at det ikke
var der tilbake i Paulus sin tid) "ikke da, men i Hans tid ... Se nå, når det
Seglet blir brutt, da vet vi nøyaktig hva det var."
Broder Branham fortsetter ... 87. Hvem er denne karen som gjør urett?
Hvem er dette syndens menneske, denne karen som gjør urett. Men han
skal bli åpenbart i sin egen tid."
87. For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet, (forførere,
ser dere, forfører folk inn i noe. Ser dere?). Det er bare det at han (Gud)
som tillater, vil tillate, frem til han (Menigheten, Kristus, Bruden) skal bli
tatt bort. Og da skal den lovløse bli åpenbart.
88 Ved brytningen av Seglet, i sin egen tid.
88 Paulus sa: Ikke i min tid, men i den tid da Han skal bli åpenbart.
Skjønner? …som Herren skal ødelegge med sin munns Ånd, …
89 (Vi skal komme til det etter en stund, sin munns Ånd.) som Herren skal
fortære med sin munns Ånd ... (Vi kommer til å komme til det etter en
stund.) ... Ånden i Hans munn ... (Se hva det er.) ... og skal ødelegge ved
den strålende tilsynekomsten av Sitt komme.
(dette ordet, komme, er det greske ordet parousia, og det taler om "Kristi
tilsynekomst før Kristi komme" slik broder Branham erklærte for oss.)
"Og hans komme (parousia) er etter Satans virksomhet."
Så vi ser at både Kristus, så vel som Satan selv, har en Parousia i denne
tiden.
90 Han, han, en mann som kommer etter satans virksomhet. …med all
kraft, tegn og løgnens under, (Skjønner) Og med all urettferdighetens
forførelse, forfører folk ved urettferdighet, blant dem som går fortapt, (ikke
denne Bruden), fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli
frelst …

91 Og Kristus er Sannheten, og Kristus er Ordet; men de ville heller ha en
trosbekjennelse. Hmh! Skjønner? … så de kan bli frelst. Og av denne grunn
skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro en løgn.
92 Det skulle vært oversatt der, da jeg kikket i leksikonet, løgnen, ikke en
løgn. Løgnen, den samme som han fortalte til Eva. For at de som ikke
trodde sannheten, men hadde glede i urettferdigheten, skal bli dømt.
Vi kjenner den løgnen som ble fortalt til Eve. Satan brukte slangen, og sa til
henne: "Du skal slett ikke dø." Med andre ord: "Hvis du tar denne
medisinen som jeg skal gi deg, vil du slett ikke dø."
Så slangen satte sine gener inn i Eva. Og det endret hennes gener til å
produsere et hybridliv i Kain. Og hun frembrakte en hybrid rase av
mennesker (Slangesæd, eller sæd fra slangen). Og dette er nøyaktig hva
"dette dyrets system" prøver å oppnå i dag.
Innsette menneskene med en genetisk krigføring som endrer deres
menneskelige gener, og produserer transmennesker. Det er en skapning
som ikke lenger er et rent menneske, men som nå har blitt implantert med
et "Menneskelig operativsystem versjon 2.0". Og dette ble åpent uttalt av
sjefsforskeren hos den ledende produsenten av denne bakteriekrigen. Det
er hans nøyaktige ord. Åh, du, hvis du bare kunne få Gud til å åpne opp
dine øyne til å se og forstå at vi lever i tider omtalt i Bibelen.
I en Ted Talk-presentasjon fra 2017, av Dr. Tal Zaks, medisinsk leder i
Moderna Inc., forklarer klart og tydelig nøyaktig hva genterapiteknologien
gjør i en vaksine. Dr. Zaks sier tydelig at de "hacker livets programvare",
ved å injisere deres egen genetiske kode inn i mennesker. Han kalte
det for: "Menneskelig operativsystem versjon 2.0".
Og hva er dette dyrets system? Det er ånden til antikrist.
63-0318 Det Første Segl 93. Hvilket utsagn! Du store! Etter at Bruden er
tatt bort, da vil denne syndens mann åpenbare seg.
94 Hun, den sanne Kristi Brud, er blitt utvalgt ut fra alle menighetstider.
95 Nå, her om dagen kom jeg med et utsagn, Bruden kunne gå Hjem og du
vil aldri vite noe om det. Det er sant.
96 Noen sa: Vel, broder Branham, det ville være en veldig liten gruppe.

97 Jesus sa: Slik som det var på Noahs tid, (så snakk til Ham om det. Ser
dere?) der åtte sjeler ble frelst ved vann, slik skal det være i
Menneskesønnens Komme.
97. Hvis de var åtte hundre som gikk i Bortrykkelsen i kveld, da ville du
ikke høre ett ord om det i morgen, eller neste dag, eller noen annen dag.
De ville være forsvunnet og du ville ikke vite noe om det. Ser dere, det
vil være på akkurat samme måte.
98 Hva prøver jeg å si? Jeg prøver ikke å skremme dere, uroe dere. Jeg vil
at dere skal være på tå hev. Vær rede, på vakt, hvert minutt. Slutt med
tøvet ditt. Bare kom til saken med Gud, for det er senere enn du tror.
98. Nå, husk, den sanne Bruden!
99 Nå, der er en falsk brud. Vi finner det i Åpenbaringen 17. Hun sa: Jeg
er en enke, og trenger ikke noe. Ser dere, sitter på dette skarlagen-fargede
dyret, og så videre, dyret, rettere sagt.
100 Nå, men den sanne Bruden vil bestå av tusener ganger tusener av
mennesker, men det vil være de Utvalgte fra hver menighetstid.
100 Hver gang et budskap gikk ut, og folket trodde det og tok imot det i alt
Lyset som var, da ble de forseglet bort inntil Gjenløsningsdagen.
101 Lærer ikke Jesus det samme, da Han sa: Ropet kom i den syvende
vakt? Det er den siste menighetstid. Skjønner? Og sa, Se, Brudgommen
kommer; gå ut for å møte Ham.
102 Og da kom den sovende jomfruen, gned seg i øynene, og sa: Jeg tror
at jeg også skulle hatt litt av den Oljen, så kanskje vi bør få litt.
103 Og den ekte, sanne Bruden som stod der, sa: Vi har bare nok til oss
selv. Hm — hmh. Vi har bare nok til å komme inn, selv. Vi kan ikke gi
deg noe. Hvis du vil ha noe, må du gå i bønn.
104 Og mens hun var borte, kom Brudgommen, og inn gikk Bruden. Og de
som var igjen der, de som var absolutt jomfruelige, menigheten, ble etterlatt
på utsiden. Og Han sa: Det vil bli gråting, og jamring, og tenners
gnissel.
105 Ser dere, nå, det er de Utvalgte. Og da Ropet kom: Brudgommen
kommer. Da våknet alle de som sov ned gjennom tidene, alle som en.
105 Ser dere, det er ikke at Gud, som vi kunne tro, bare vil peke Seg ut
noen få tusen mennesker fra denne tidsalderen og ta dem. Det er selve de

Utvalgte fra hver tidsalder. Og det er grunnen til at Kristus må bli på
Mellommanns-setet bak her, som en Forbeder, inntil den siste kommer inn i
den siste tidsalderen. Og disse åpenbaringene da, om hva det har vært,
bryter frem over folket, og de ser hva som har skjedd. Skjønner? Forstår
dere det nå? [Forsamlingen sier: Amen. — Red.] Ja vel.
106 Legg merke til det: Resten av de døde, menighetsmedlemmer, levde
ikke igjen før ett tusen år hadde gått. Menighetsmedlemmene, de kristne,
menigheten, levde ikke igjen før de tusen år var slutt. Og da kom de frem
for å stå fremfor Bruden, det er riktig, stå foran Kongen og Dronningen.
Glory! En eller annen menighet i dag kaller seg, Himmelens Dronning.
107 Himmelens Dronning er den utvalgte Kristi Brud, og Hun kommer
sammen med Ham. Daniel så det, og sa: Ti tusen ganger ti tusen tjente
Ham. Nå, hvis dere vil se på Skriftstedet der, i Daniel: Dommen ble satt,
og bøkene ble åpnet.
107 Husk nå, da Han kom, kom Han sammen med Sin Brud. Hustruen
tjener sin mann. Og ti tusen ganger ti tusen av tusen tjente Ham. Dommen
ble satt, og bøkene ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er Livets
bok. Ikke Bruden, i det hele tatt. Hun er gått opp og kommet tilbake, og
står der i dommen av de generasjonene som forkastet Evangeliets
Budskap.
108 Sa ikke Jesus? Dronningen av Syden skal oppstå med denne
generasjonen i sin tid, i Dommen, og vil fordømme denne generasjonen; for
hun kom fra verdens ytterste grenser, for å høre Salomos visdom, og en
større enn Salomo er her.
108 Der stod dommen, dronningen av Saba, av Syden, stod der i Dommen,
og hennes eget vitnesbyrd.
109 Ikke engang en jøde kom opp med den generasjonen som var
jøder. Og de var blinde, og gikk glipp av Ham. Fordi, de så etter Ham,
men Han kom så enkelt at det gikk rett over hodene på dem, på den
måten.
110 Og, der, ydmyket den mektige dronningen seg, og kom og tok imot
budskapet. Og hun vil stå i Dommen, sa Han, og fordømme den
generasjonen.

111 Nå, ser du de tre klassene, alltid? Boken, de døde ble dømt ut; en
annen bok, Livets bok, de som hadde sine navn i Livets bok.
112 De sier: Hvis navnet ditt er i Livets bok, er det helt i orden, hm?
Nei, sir!
113 Hør her, Judas Iskariot hadde navnet sitt i Livets bok. Nå, sier du at
det er feil?
113 Jesus, i Lukas 10, ga dem kraft til å kaste ut djevler, og sendte dem ut
for å helbrede de syke, og for å rense de spedalske, og reise opp de døde.
Og de dro ut, og vendte tilbake, Judas midt iblant dem. Og de kastet ut
djevler, og gjorde alle slags mirakler. Og vendte tilbake, og sa: Selv
demonene adlyder oss.
114 Jesus sa: Gled dere ikke over at demonene er dere lydige, men
gled dere over at deres navn er skrevet i Himmelen. Og Judas var
sammen med dem. Men hva skjedde? Da tiden kom for den Utvalgte
gruppen, til å dra opp der i pinsen og virkelig motta den Hellige Ånd, da
viste Judas sine farger. Han vil være der i Dommen.
115 Så bøkene ble åpnet; og en bok, Livet, ble åpnet; og hvert menneske
ble dømt på denne måten. Nå, Bruden står der sammen med Kristus, for
å dømme verden.
115 Sier ikke Paulus: Våger dere, snakker til Bruden, når dere har et eller
annet klagemål mot hverandre, å gå til den urettferdige loven. Vet dere ikke
at de hellige skal dømme jorden? Skjønner? Der har dere det. De hellige
skal dømme jorden og overta den. Det er riktig.
116 Du sier: Hvordan i all verden skal en liten gruppe som det? Jeg vet
ikke hvordan det skal bli gjort. Men Han sa det kommer til å skje, så
det bare avgjør det, så langt jeg vet.
117 Hør nå her. Legg merke til dette. Resten av de døde,
menighetsmedlemmene, de døde menighetsmedlemmene, levde ikke
igjen før de tusen år. Og så etter de tusen år, ble de samlet; en ny
oppstandelse kom, som er den andre oppstandelse, og de ble samlet.
Og Kristus og Menigheten, Bruden, ikke menigheten; Bruden, Kristus og
Dronningen, ikke menigheten. Kristus og Bruden stod der.
118 Og de ble atskilt, slik som sauene fra geitene. Det er riktig. Der kom
menighetsmedlemmene frem. Og hvis de hørte Sannheten og

forkastet Sannheten, hva vil da bli sagt når den store tingen blir spredt
over lerretet, når selv dine egne tanker vil være der, det du tenkte om
Det? Hvordan skal du komme unna det, og det er rett der på himmelens
lerret, og Guds store fjernsyn der. Det er dine egne opprørske tanker. Dine
egne tanker vil tale imot deg i den stunden.
119 Så hvis du sier en ting og tenker en annen, da bør du slutte med
det. Få tankene dine på Gud. Hold dem rene, og hold deg rett der med det,
og si det samme hele tiden. Skjønner? Ikke si: Vel, jeg sier jeg tror Det,
men jeg skal nok finne det ut. Tro Det! Amen.
120 Legg merke til dette slaget, grunnen til at de dør ut, de går gjennom
renselsens prøvelse i Trengselsperioden fordi de i virkeligheten ikke
er under Blodet. De påstår at de er det, men de er ikke det. Hvordan
kan de gå gjennom en prøvelse, for å rense dem, når det er, når
(blekemiddelet) Jesu Kristi Blod tar ethvert symptom på synd og slikt bort
fra deg?
120 Og du er allerede død, og ditt liv er skjult i Ham, gjennom Gud, og
forseglet inn der ved den Hellige Ånd. Hva skal du bli dømt for? Hvor skal
du få din renselse? Hva trenger du å bli renset fra, når du er fullkommen i
Kristus, syndfri? Hvordan … Hva er dommen for? Men det er den sovende
flokken, som de menneskene ikke klarer å plassere.
121 Nå, de har ikke gjort det på årevis, ser dere, men dette er
åpenbaringens tid, ser dere, ser dere, blir åpenbart rett ved Brudens
komme; den siste fakta blir nøstet sammen, de siste tingene kommer. Det
kommer til en avslutning, venn, tror jeg. Når da? Jeg vet ikke. Jeg kan ikke
si dere det. Men alt … Jeg ønsker å leve i kveld som om det var i kveld,
jeg vil være rede. Skjønner? Han kan ennå komme i kveld, og Han
kommer kanskje ikke på tjue år.
121 Jeg vet ikke når Han vil komme. Men uansett når det skjer … Og mitt
liv kan være over, i kveld; og, da, hva enn jeg har gjort her, det er fullført i
den stunden. Jeg kommer til å møte Ham i dommen, på den måten jeg
vandret her nede. Slik treet heller, slik faller det.
122 Husk, da de gikk for å kjøpe Olje, de … Åh, sier du, vent nå et
øyeblikk, broder Branham. Jeg er ikke sikker på det. Da de gikk for å
kjøpe Olje, da de kom tilbake, var Bruden forsvunnet og døren var

stengt. Og de banket, og sa: Slipp oss inn! Slipp oss inn! [Broder
Branham banker på talerstolen flere ganger — Red.] Men de var ute i
ytterste mørke.
123 Nå, hvis dere ønsker et bilde på det, hør nå her. På Noahs tid, sa
Jesus, refererte til det.
123 Nå, på Noahs tid, gikk de inn i arken. Men de ble båret over … da
dommen pågikk, men det var ikke et bilde på Kristi Brud.
124 Enok var et bilde på Bruden. Enok! Noah gikk over, gjennom Bruden …
gikk over, gjennom trengselsperioden, og led, og ble full, og døde.
124 Men Enok vandret fremfor Gud, i fem hundre år, og hadde et
vitnesbyrd, at han behaget Gud, med bortrykkende tro; og bare
begynte å gå rett ut, og for opp gjennom himlene, og gikk Hjem selv uten
å smake døden; døde aldri, i det hele tatt.
125 Det er et bilde på, Vi som lever og blir tilbake, skal ikke komme i
veien, eller hindre, de samme slags mennesker som er sovnet inn,
som sovnet inn på grunn av menneskelig alder, som følge av menneskelig
alder. De døde der tilbake, men de er ikke døde. De sover. Amen. De
sover, ikke døde. Og det eneste som trengs er at Brudgommen vekker
dem.
125 Og vi som lever og er tilbake, skal ikke hindre de som allerede er
sovnet inn. For Guds trompet skal lyde, og de døde i Kristus skal først
oppstå; så skal vi som lever og er tilbake bli rykket opp sammen med dem,
og vil skal møte Herren i luften.
126 Og resten av de døde levde ikke på tusen år. Der har dere det, de gikk
gjennom Trengselsperioden.
127 Hva var det? Slik som Enok.
127 Hva var det? Slik som Enok. Dere vet, Noah holdt øye med Enok.
For, da det viste seg at Enok var savnet, visste han at dommen var for
hånden. Han begynte å holde seg rundt arken.
128 Men Noah gikk ikke opp. Han ble bare løftet opp et lite stykke, og
fløt over trengslene. Han ble båret gjennom trengselsperioden, for å
dø døden. Skjønner? Men Noah ble båret gjennom.
129 Enok ble forvandlet, uten død, et bilde på Menigheten som blir rykket
opp med de som er sovnet inn, for å møte Herren i luften, og resten av

menigheten blir båret over til Trengselsperioden. Kan ikke få noe annet ut
av det, selv. Enok, bortrykket, ingen død.
La oss be ...

