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Satans Eden nr. 28 
Spørsmål og Svar, Fransk Forkynnermøte,  

lørdag den 29. januar, 2022 
30. januar 2022 

Brian Kocourek, Pastor 
 
Nedenfor er spørsmålene for Fransk Forkynnermøte,  
den 29. januar, 2022 
 
1 Du sa i Satans Eden 25, side 4: «Men Gud, som er rik på 
barmhjertighet, har laget en vei for dem. Og det er dette som jeg ønsker 
å tale om til dere i kveld.  
Foreldrene dine, brødrene dine, søstrene dine, kanskje barna dine, eller 
dine nære venner, disse som bare er blinde. Og de kan ikke noe for at 
de er blinde. De ble forutbestemt til sin blindhet fordi de er en del av det 
som utgjør tiden til Laodikea. Og de er blinde, nakne og elendige, og 
de vet ikke engang om det.».  
 
Spørsmål nr. 1 Har dette å gjøre med det løftet som Gud ga om at vi vil 
bli samlet med våre etterkommere over der?  

 

Ok, la oss først se på det løftet.  
Jesaja 65:20 Det skal ikke lenger finnes noe spedbarn som bare 
lever få dager, eller en gammel mann som ikke fyller sine dagers 
mål. Nei, en ung mann skal den være som dør hundre år gammel, og 
hundre år gammel skal den synder bli som forbannes. 
 
21 De skal bygge hus og bo i dem og plante vingårder og ete deres 
frukt. 
22 Ikke skal de bygge og en annen bo, ikke skal de plante og en 
annen ete. Nei, som treets dager skal mitt folks dager være, og mine 
utvalgte skal selv få nyte frukten av sine henders gjerning. 
 
23 De skal ikke gjøre seg strev forgjeves og ikke føde barn til en brå 
død. For de er en ætt som er velsignet av Herren, og de får ha sine 
etterkommere hos seg. 
24 Og det skal skje: Før de roper, skal jeg svare, mens de ennå taler, 
skal jeg høre. 
 
25 Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, 
og ormen får støv til mat. Ingen skal gjøre noe ondt og ingen skal 
ødelegge noe på hele mitt hellige berg, sier Herren.  
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63-0901M Tegnet 370 Slik som Jakob gjorde, han sa, sa til sin kone og 
dem alle, sa, Vask klærne deres og alt. Sett vekk disse gudene. Amen. 
Han gjorde seg klar. De brukte tokenet. Amen. Det var det.  
371 Vet dere hva Josva sa før han gikk over? Han sa, Vask klærne 
deres; kom ikke nær konene deres, og så videre, og gjør dere klare, for 
innen tre dager vil vi gå over Jordan. Amen. Han gjorde seg klar, 
anvendte tegnet. Amen. Slik er det. 
372 Gjør deg klar. Anvend Det. Tro Det. Rensk opp. La barna dine, la 
familien din, la dine kjære, se Det i deg. Det er riktig. Det vil gjøre 
virkning. Ja, sir! 
373 Anvend så Tegnet i bønn, med—med—med ettertanke, med tro. 
Anvend Det med en slik kjærlighet, og så videre, inntil du vet at det 
kommer til å finne, det kommer til å finne sted. Det er alt. Anvend Det 
med tillit, og tro at Det kommer til å hjelpe. Når du snakker med det 
barnet, når du snakker til din ektemann, snakker til din kone, snakker til 
denne kjære, tro at Det kommer til å hjelpe. Bare stå der, og si, Herre, 
jeg har gjort krav på dem. De er mine. Jeg får tak i dem for Deg, Herre. 
 
64-0308 Tegnet 135. Da, når vi ber, må vi ha Tegnet til å presentere 
sammen med våre bønner, (det er Den Hellige Ånds Liv som lever i oss.) 
som jeg sa, og nå, tro for deg selv, og anvend Tegnet til hele familien, 
slik som i Egypt, i Jeriko, og også i Apostlenes Gjerninger 16:31. Vi 
finner ut at Paulus fortalte den romerske offiseren, sa: "Tro, og du og 
hele ditt hus skal bli frelst." Bruk det på familien din.  
Hvis du har et ufrelst barn, legg Tegnet rett over ham og si: "Herre Gud, 
jeg gjør krav på ham." Stå rett der. Hvis du har en mor eller en kjær som 
er fortapt, legg det Tegnet på dem, si: "Herre Gud, jeg krever det." 
136 Flytt ut alt det verdslige søppelet, ut av huset ditt, gjør deg klar for 
det. Brenn opp shortsen din. Kast kortstokkene dine. Bli kvitt sigarettene 
dine. Kvitt deg med vantroen din og kast kirkelitteraturen din i 
søppelkassen der de hører hjemme. Amen. Da gjør du deg klar. Så hva 
gjør du da? Da anvender du Tegnet i bønn, med et virkelig bevis, en ekte 
tro. Bruk det, bruk det med tillit. Når du bruker Tegnet, vit da at du er ren. 
"Hvis vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi vårt bønnebegjær." 
137 Så lenge dere gjør de tingene som er galt, hvordan skal dere be 
Gud om å gjøre noe for dere, når dere vet at dere har feil? Det er 
grunnen til at vi bare tumler opp og vakler tilbake. Jeg sier ikke dette for 
å såre. Jeg sier dette for å ordne opp i ting, for å få ting rett. Hvordan 
skal du kunne bygge det på kullasken til Sodoma og Gomorra? Kom 
tilbake.  
 
64-0208 Tegnet 128 Tro for deg selv og anvend tegnet også for 
familien, slik de gjorde i Egypt, og slik de gjorde i Jeriko. 
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Apostlenes Gjerninger 16:31. Vi finner ut at Paulus sa til romeren at 
han måtte bli døpt og påkalle Herrens navn. Han og hans hus kunne 
bli frelst ved at de gjorde det samme.  
 
229 Flytt ting ut. Noen mennesker ønsker å anvende blodet, og beholde 
tingene. Du anvender blodet, og kaster alt søppel ut av huset, og har 
en tid for en husrengjøring. Dere kvinner tar av dere shortsen. Dere 
kaster bort sigarettene, dere kvinner også. Få alle disse tidligere tingene 
ut av systemet her, det som blir kalt denne verden.  
 
Hvis du elsker denne verden, eller tingene av denne verden, da er 
Faderens kjærlighet ikke i deg. Når du er klar til å anvende tegnet, 
da tømmer du ut og gjør deg klar for det. Du kan ikke tjene Gud og 
mammon samtidig. Kvinner kommer...  
 
63-0901M Tegnet 374. Anvend Det, og skap den atmosfæren rundt 
deg, slik at de bare vil gli rett inn i Det. Skjønner? Åh, du er, dersom 
du har fått Tegnet, da skaper du en atmosfære rundt deg, en kraft, 
slik at gjennom din vandring, så vil folk vite at du er en kristen.  
De ønsker inderlig at du skal si noe til dem. De tror ditt ord. Det du sier, 
det holder de fast ved. Skjønner? Slik er det.   
375 Anvend Tegnet, deretter vandre i Det. Krev din husstand. Du må 
gjøre det nå. Dette er kveldstiden. Nå, dere har lyttet en lang stund, nå 
dette er kveldstiden. Det er tid for å anvende det nå. Vreden vil ramme, 
en av disse dager, det kan være for sent da. Skjønner? Anvend Tegnet, 
med tillit. 
 
63-0901M Tegnet 365. Det var det de gjorde i Egypt. Det var det de 
gjorde i Jeriko. 
366 Hvis du vil lese et til, Apostlenes Gjerninger 16:31. Paulus sa til 
fangevokteren: Tro! Jeg er budbæreren for tiden. Tro på Herren Jesus 
Kristus, du og ditt hus skal bli frelst. Stemmer det? Tro for ditt hus, 
bring dem alle under det. Nå har du sett Himmelens Gud utføre et 
mirakel. Det er før dommen. Tror du det? Ja! Hva kan jeg gjøre? 
367 Han sa: Reis deg og bli døpt. Paulus tok ham med ut og døpte 
ham, sa: Tro nå på Herren Jesus Kristus, og du og ditt hus skal bli 
frelst. 
368 Tro hva? Tro Herren Jesus Kristus, for ditt hus, anvend Tegnet 
for ditt hus. 
369 Så hva gjør du når du anvender Det for ditt hus? Flytt alt 
søppelet ut. Få alle de korte skjørtene, og shortsene, og kortstokkene, 
og sigarettene, og fjernsynene, og den slags, og spark det på dør, når du 
anvender Tegnet; kan ikke tåle det. Ja, sir. Ta alt sammen ut. Alle 
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dansene, og festene, og rock ‘n’ roll, og vulgære aviser, og saker som er 
av verden, spark det på dør, si, Vi rensker opp på dette stedet her.  
 
63-0901M Tegnet 362 Tro, for sikkerhet. Anvend det deretter, ser dere. 
Tro for… Her er det du vil tro for. Ser dere, du vil ha din egen 
sikkerhet. Du tror for din egen sikkerhet, og anvend deretter Tegnet 
for hele familien. Skjønner? Du sier, Hvordan kan jeg gjøre det? Krev 
Det! Hvis Det virket på deg, da blir du og Ordet ett. Amen! Amen! 
Skjønner? Ser dere, Det virker for dere begge. Du og Ordet er ett, 
anvend Det så for dine barn, anvend Det for dine kjære. 
363 Slik som Rahab gjorde, hun anvendte tegnet for sin far, hun 
anvendte det for sin mor, hun anvendte det for sine brødre og 
søstre, og fikk dem alle inn. 
364 Anvend Det, si: Herre, jeg går etter min sønn. Jeg går etter min 
datter. Jeg krever henne! ‘Satan, slipp henne løs!’ Jeg kommer etter 
henne. Jeg anvender mitt Tegn, den Hellige Ånd. Å Hellige Ånd, 
som lever i meg, grip tak i min datter der. Jeg går til henne nå, med 
Din salvelse over meg. Han vil gjøre det. Amen.  
 
63-0901M Tegnet 67 136 Jeg bryr meg ikke, du kan ha kastet ut djevler. 
Du kan ha helbredet de syke ved din trosbønn. Du kan ha gjort alle disse 
tingene. Men hvis det Tegnet ikke er der, er du under Guds vrede. Du 
kan være en troende. Du kan stå på prekestolen og forkynne 
Evangeliet. Mange vil komme til Meg på den dag, og si, ‘Herre, 
Herre, har jeg ikke profetert i Ditt Navn, forkynt i Ditt Navn? Har jeg 
ikke kastet ut djevler i Ditt Navn?’ Det er både metodister, baptister, og 
pinsevenner. Jesus sa, Gå bort fra Meg, dere som gjorde urett. Jeg har 
aldri kjent dere. 
137 Men når Jeg ser Tegnet, vil Jeg gå forbi dere. Det er Guds krav 
for tiden. Kveldstidens Budskap, er å anvende Tegnet.  
 
Ja vel, så ja, mine brødre, løftet er til dere, og til våre barn og til så 
mange som Herren vår Gud vil kalle. Det var det Peter fortalte dem på 
pinsedagen. 
 
Apostlenes gjerninger 2:36 La derfor hele Israels hus vite for visst at 
Gud har gjort denne Jesus som dere korsfestet, både til Herre og til 
Kristus.»  
37 Da de hørte dette, skar det dem i hjertet, og de sa til Peter og de 
andre apostlene: «Menn og brødre, hva skal vi gjøre?»  
38 Da sa Peter til dem: «Omvend dere, og enhver av dere må bli døpt i 
Jesu Kristi navn til syndenes tilgivelse, og dere skal få gaven, Den 
Hellige Ånd. 
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39 For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er langt borte, 
så mange som Herren vår Gud vil kalle på.» 
40 Og med mange andre ord vitnet han og formante dem og sa: «Bli 
frelst fra denne vrange slekt!»  
41 De som nå tok imot hans ord med glede, ble døpt. Og den dagen ble 
omkring tre tusen sjeler lagt til de andre.  
42 Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved 
samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.  
43 Da kom det frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved 
apostlene.  
44 Alle som trodde var sammen, og hadde alle ting felles.  
 
Spørsmål nummer 2 Kan vi erklære at både «tilsynekomsten og Hans 
komme» er deler av «hemmeligheten i Det Syvende Segl? 
 
Nei, tilsynekomsten og Hans komme er en del av Guds hemmelighet. 
Hemmeligheten i Det Syvende Segl er når tid Herrens komme vil finne 
sted. Og det vil forbli en hemmelighet frem til Gud tolker det Ordet ved å 
bringe det til å skje. Husk at det vil være en hemmelig bortrykkelse.  
 
Og dette blir gjort kjent gjennom den syvende Engel når han bryter 
seglene. Og 6 av seglene er blitt åpenbart, men det Syvende vil ikke bli 
åpenbart før det skjer. Og da vil bare de som er blir fanget opp til det, 
vite det. For alle de andre, det vil forbli en hemmelighet for dem. 
 
63-0324E Det Syvende Segl 241 Og de tjuefire eldste som stod foran 
Gud der, spilte på sine harper; de sluttet å spille på harpene sine. 
Englene sluttet å synge, i Himmelen. 
242 Tenk! De hellige Kjerubene og Serafene, De som Jesaja så i 
tempelet, med seks par…eller tre par vinger. Tre… Med to dekket de 
ansiktet, med to dekket de føttene, og med to fløy de. Og dag og natt 
er De foran Gud, og synger: Hellig, hellig, hellig er Herren Gud den 
Allmektige! Og til og med da De gikk inn, eller kom inn i tempelet, så 
beveget søylene i tempelet seg av Deres—Deres nærvær. 
243 Og disse hellige Serafene tiet. Engler sluttet å synge. Fløy inn i 
Guds Nærvær, mens de sang: Hellig, hellig, hellig, De ble tause. Ingen 
Engler sang. Ingen lovprisning. Ikke noen tjeneste ved alteret. Ikke 
noen ting. Det var stillhet; hysjet ned, dødsens stille i Himmelen i en 
halv time. 
244 Hele Himmelens hærskare var stille i denne halve timen, da 
mysteriet om dette Syvende Seglet i Åpenbaringens Bok ble brutt 
opp. Tenk på det. Men, Det er brutt. Lammet bryter Det. Vet dere hva? 
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De var i ærefrykt over Det, tror jeg. De visste ikke; der var Det! De bare 
stanset. 
245 Hvorfor? Hva er Det? 
 
Så hvis disse Hellige englene, og Kjerubene og Serafene, alle sammen 
ble stille da Det Syvende Segls hemmelighet ble åpnet. Hvorfor har vi da 
så mange predikanter som åpner opp sin munnen og bjeffer i vei om det, 
når de ikke har noen anelse om når tid det vil skje. 
 
64-0719M Basunfesten 270 Og på samme tid... Vel, så snart som 
denne Menigheten, Bruden, er blitt samlet sammen, da blir hun tatt 
opp; (der er brudens bortrykkelse) i det mysteriet i det Syvende Segl, 
eller det Syvende Segl, den mystiske bortgangen. Og jødene blir kalt 
av mysteriet til den syvende trompet, som er to profeter, Elias og Moses. 
Og de kommer tilbake. Og det er der pinsevennene har fått alt blandet 
sammen. De ser etter noe som skal skje, og Menigheten er borte, og 
dette er til jødene.  
 
64-0719M Basunfesten 176 Det Syvende Segl er ikke blitt åpnet opp 
ennå, vet dere. Det er Hans komme.  
 
63-0324E Det Syvende Segl 394 Nå, det var en eller annen grunn til at 
Gud lot disse Syv Røster tordne. Fordi Det må komme, ser dere. For 
den…Vi ser at Kristus, Lammet, tok Boken i Sin hånd, og Han åpnet 
dette Syvende Segl. Men, ser dere, det er et skjult mysterium. Ingen 
vet hva Det er. Men Det—Det, helt på linje med hva Han sa: Ingen ville 
vite om Hans Komme. De ville heller ikke vite om dette mysteriet om 
de Syv Tordner. Så dere ser, det henger sammen. 
395 Så langt har vi en forståelse av Det i dag, fordi resten av Det har blitt 
helt avdekket; men dette er ikke avdekket. Men da jeg satt i rommet 
mitt, og jeg hørte dette…eller, ikke hørte det, mener jeg, men så Det 
folde seg ut til disse Syv Tordner. Nå, det er så langt som vi kan gå, 
akkurat der. 
396 Og nå stoler jeg på at hver og en av dere vil tjene Gud og gjøre det 
som er rett. Og elske Ham i hele ditt liv og tjene Ham. Og Gud vil ta Seg 
av resten.  
 
Se nå hva han sa her. Ikke bekymre deg for det, det er et mysterium, og 
Gud vil ta seg av det. Bare elsk Gud og tjen Ham og overlat resten til 
Gud. 
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Syvende segl 63-0324E P: 301 Nå, jeg—jeg burde stoppe rett her, ser 
dere. Jeg bare—jeg bare føler at jeg ikke skal si noe mer om Det. 
Skjønner? 
302 Så, bare husk, det Syvende Segl, grunnen til at Det ikke ble 
åpnet. [Broder Branham banker på talerstolen seks ganger—Red.] Ser 
dere, grunnen til at Det ikke åpenbarte Det, ingen skulle vite om Det. 
303 Og jeg vil at dere skal vite, før jeg i det hele tatt kjente til noe Ord om 
Dette, kom denne visjonen for flere år siden. Husker dere det? 
[Forsamlingen sier: Amen.—Red.] Og her er Det, akkurat slik det andre 
har, glir rett inn i Ordet nøyaktig hvor Det var. [Broder Branham banker 
på talerstolen to ganger.] Og Gud kjenner mitt hjerte, ikke én gang tenkte 
jeg på noe som Det, og her var Det. Det er senere enn vi tror. Å du! 
304 Det viser at Det er fra Gud, for, ser dere, Det passer nøyaktig i Guds 
løfter, fra slutten av Budskapet. Merk dere. Merk dere dette nå, for 
endetidens Budskap, dette Seglet. Når alt kommer til alt, har Han—Han 
åpenbarte alle de seks Seglene, men Han sier ingen ting om det 
Syvende. Og endetidens Segl vil, når Det begynner, være en 
absolutt total hemmelighet, ifølge Bibelen, før Dette blir kjent. Og 
husk, Åpenbaringen 10:1, 1-7, kapittel 10:1-7: På slutten av den 
syvende engels Budskap, ville alle Guds mysterier være kjent. Vi er i 
endetiden, åpningen av det Syvende Segl. 
 
Så la meg bare si dette. Alle disse pastorene som underviser om Det 
Syvende Segl, og tror de vet hva det er, de holder bare i et strå. Vi vet én 
ting, at det er Herren Jesu Kristi hemmelige komme, ikke tilsynekomsten, 
Hans Komme. Dette kommet er fysisk. Og ingen vil vite det før det 
skjer, og da vil Gud tolke det ved å bringe det til å skje. 
 
62-1014E En Guide 35. Og den Hellige Ånd taler alltid av Ordet. “Jeg 
har mye å fortelle dere, dere kan ikke forstå Det nå, men når Han 
kommer, vil Han veilede dere til Det.” Det er grunnen til Seglenes 
komme. Ved slutten av det Syvende Segl, skulle Guds mysterier 
være fullbyrdet, til å vite Hvem Gud er, hva Han er, hvordan Han 
lever, Hans natur, Hans Vesen. Det er meningen at dere skal være 
helt oppe her innen den tid, ser dere, bringe oss inn i den fulle 
skikkelsen av Guds sønner og døtre, en Menighet som er vasket i 
Kristi Blod, som er kjøpt uten penger, er betalt av og med Jesu Kristi 
Blod.  
 
Så dette er grunnen til at jeg har sirklet rundt omkring på kloden de siste 
20 årene, og prøvd å få folket frem til den modenheten, til å vite hvem 
Gud er, og hvordan Gud opererer, Hans natur, Hans forhold til den 
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førstefødte Sønnen og til sønner, hvordan tilsynekomsten og Hans 
komme er to forskjellige ord, og de betyr to forskjellige ting.  
 
Legg merke til at han sa at Guds mysterium skulle være fullbyrdet, til 
å vite Hvem Gud er, hva Han er, hvordan Han lever, Hans natur, 
Hans Vesen. Det er meningen at dere skal være helt oppe her innen 
den tid, ser dere, bringe oss inn i den fulle skikkelsen av Guds 
sønner og døtre 
 
Så han taler om Guds mysterium, ikke det Syvende Segls mysterium, 
men Guds mysterium, som skulle være ferdig før vi kommer frem til den 
stillingen hvor vi vil være rede for Hans hemmelige komme til å bli 
åpenbart og manifestert.  
 
63-0324E Det Syvende Segl 301 Nå, jeg—jeg burde stoppe akkurat 
her, ser dere. Jeg bare—jeg bare føler at jeg ikke skal si noe mer om 
Det. Skjønner? 
302 Så, bare husk, det Syvende Segl, grunnen til at Det ikke ble 
åpnet. [Broder Branham banker på talerstolen seks ganger—Red.] Ser 
dere, grunnen til at Det ikke åpenbarte Det, ingen skulle vite om Det.  
 
63-0324E Det Syvende Segl P: 398 Ser dere, Israel samles i sitt eget 
hjemland. Men merk dere, Han utelot åpenbaringen av dette Syvende 
Segl. 
399 Og her, da det Syvende Segl, da Han åpnet Det, utelot Han Det 
også igjen, ser dere. Så vi ser at Det er et fullstendig mysterium. 
Derfor, tiden er ennå ikke kommet for dette mysteriet til å bli gjort 
kjent. Derfor har vi kommet så langt, og resten av Det vil bli gjort kjent 
akkurat rundt den tiden når Jesus kommer til syne på jorden igjen, 
for Sin Brud, eller hva enn som skjer på det tidspunktet. Nå, frem til da, 
la oss alle bare be, leve gode, rettskafne kristne liv og se frem til 
Hans Komme. 
 
63-0324E Det Syvende Segl 397 Nå, vi har, idet vi fullfører her nå, ved 
Guds nåde, alle mysteriene i de seks Seglene som er blitt åpnet. Og 
vi forstår og vet her at det Syvende Segl ikke vil bli gjort kjent for 
offentligheten. 
398 Nå, Hans Komme, tiden for Hans Komme, når jorden blir 
ødelagt, vet dere. Han sa der: Hva vil være tegnet på Ditt nærvær og 
for verdens ende? I Matteus 24, der var det de stilte Ham det 
spørsmålet. Han gikk ned til det. Han fortalte om hvordan Israel ville bli 
samlet som en nasjon, i det 31. verset i Matteus 24:31. Men så fortsatte 
Han i lignelser, ser dere. Da ser dere den… Lær en lignelse av 
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fikentreet. Når dere ser det skyte sine knopper, vel, da vet dere at 
våren er nær.  
 
Så vi vet når det vil være nær, men "ingen vil vite dagen eller timen 
når det skjer. " Det er mysteriet med dette Syvende Segl, Hans komme. 
 
63-0324E Det Syvende Segl 394 Nå, det var en årsak til at Gud lot 
disse Syv Røster tordne. Fordi Det må komme, ser dere. For den…Vi ser 
at Kristus, Lammet, tok Boken i Sin hånd, og Han åpnet dette Syvende 
Segl. Men, ser dere, det er et skjult mysterium. Ingen vet hva Det er. 
Men Det—Det, helt på linje med hva Han sa: Ingen ville kjenne til Hans 
Komme. De ville heller ikke vite om dette mysteriet om de Syv 
Tordner. Så dere ser, det henger sammen. 
395 Så langt har vi en forståelse av Det i dag, fordi resten av Det har 
blitt helt avdekket; men dette er ikke avdekket. 
 
Spørsmål nr 3. Profeten bruker noen ganger ordet «komme», mens 
han taler om Nærværet. Og noen ganger mens han taler om Det annet 
komme, som er menigheten bortrykkelse. Profeten sa: «Den syvende 
engelen er på jorden på tidspunktet for dette komme». Han sa også: 
«Det Syvende Segl, ingen vet noenting om det, fordi det er Hans 
komme». Så, hva tenker du om det? 
 
Vel, jeg vet at folk leser King James-versjonen, som oversatte ordet 
«parousia», til «komme», når det taler om nærvær, og ikke et komme. Et 
kommer viser viser en ankomst, mens nærvær viser en som allerede er 
ankommet, og hva som da skjer i forbindelse med den ankomsten. Men 
broder Branham, slik som Jesus, måtte si ting på en slik måte at det 
kunne gå rett over hodene på dem som ikke var ment å skulle forstå. 
  
Han sa i sin tale 64-0614M Avdekkingen av Gud 22 Nå, emnet mitt i 
formiddag, jeg stoler på at Gud vil åpenbare dette. Og hver gang, hvis 
dere som tar opp lydbåndene og lytter, og jeg håper og stoler på at 
dere har fått en åndelig forståelse for hva Gud har prøvd å formidle til 
Menigheten uten å si det rett ut. Skjønner?  
 
Det er en ting, noen ganger må vi si ting på en slik måte at det kan 
tynnes ut, det får kanskje noen til å gå ut, at noen forlater oss, og 
noen til å gruble over det. Men det er gjort med hensikt. Det må 
gjøres på den måten.  
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Så han forteller til de som lytter på lydbåndene, at han sier ting for å få 
noen av dem til å gå ut, og noen å gruble over ting, og andre til å tynnes 
ut. Og han sa at det er gjort med vilje. 
 
Jesus gjorde akkurat det samme. Så ikke tro at dette er en rar ting som 
broder Branham forteller oss her. La oss gå over til Matteus og åpne 
Bibelen til kapittel 13. 
 
Matteus 13:10 Og disiplene kom og sa til ham: Hvorfor taler du til dem 
i lignelser? Legg merke til disiplenes språk, de brukte ordet «dem» i 
stedet for «oss». «Dem» taler om de andre, og det inkluderer ikke deg 
selv. 
 
11 Han svarte med å si til dem: «Dere er det gitt å kjenne himlenes rikes 
hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. 
12 For den som har, han skal få mer, og han skal ha overflod. Men den 
som ikke har, han skal bli fratatt selv det han har. 
13 Derfor taler Jeg til dem i lignelser. For selv om de ser, så ser de ikke, 
og selv om de hører, hører de ikke og forstår ikke.  
14 Og på dem blir Jesajas profeti oppfylt, som sier: Når dere hører, skal 
dere høre, men ikke forstå, og når dere ser, skal dere se, men ikke 
oppfatte.  
15 For hjertet til dette folket er nemlig blitt forherdet. Deres ører har 
vanskelig for å høre, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle se 
med sine øyne og høre med sine ører, så de ikke skulle forstå med sine 
hjerter og vende om,så Jeg kunne få lege dem. 
16 Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører.  
 
Spørsmål 4 Vi vet at "Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å skje." Vil 
teltvisjonen bli oppfylt på denne siden eller på den andre siden? Fordi, 
hvordan kan mennesker fra alle nasjoner være samlet sammen på ett 
sted (slik som du så det i drømmen din) i denne tiden, når verden står 
overfor nedstengninger, etc, i et møte der de oppstandne vil være til 
stede, også broder Branham? Så, vil det skje på denne siden, eller i en 
bestemt dimensjon? 
 
Ok, spørsmålet som må bli stilt, er: Vil oppstandelsen være i denne 
dimensjonen eller i en annen? Nå, la oss innse det, de som har sovet i 
jorden, har gått til en annen dimensjon, den sjette dimensjonen. Men de 
må komme tilbake til denne dimensjonen for en oppstandelsen av sine 
legemer. Ikke spør meg hvordan Gud vil gjøre det, men alt jeg kan si er 
at han transporterte Filip flere hundre miles, fra et møte med hoffmannen 
på hans vogn, og over til  
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Apostlenes Gjerninger 8:26 En Herrens engel talte til Filip og sa: «Bryt 
opp og gå mot sør langs den veien som går fra Jerusalem til Gasa!» 
Dette er et ørkenlandskap.  
27 Så stod han opp og gikk. Og se, en mann fra Etiopia, en hoffmann 
med stor myndighet under Kandake, dronningen over etiopierne, en 
mann som hadde ansvar for hele skattkammeret hennes, var kommet til 
Jerusalem for å tilbe.  
28 Han var på vei tilbake igjen og satt i vognen sin og leste profeten 
Jesaja. 
29 Da sa Ånden til Filip: «Gå bort og hold deg ved denne vognen!»  
30 Så sprang Filip bort til ham og hørte ham lese fra profeten Jesaja. Og 
han sa: «Forstår du det du leser?»  
31 Og han svarte: «Hvordan kan jeg det uten at noen veileder meg?» Og 
han bad Filip komme opp og sitte sammen med ham. 
32 Skriftstedet han leste var dette: Han ble ført til slakting som en sau. 
Og slik et lam er stum for den som klipper det, slik åpner Han ikke Sin 
munn.  
33 I Hans fornedrelse ble dommen over Ham tatt bort, og hvem kan 
gjøre Hans ætt kjent? For Hans liv blir tatt bort fra jorden.  
34 Så henvendte hoffmannen seg til Filip og sa: «Jeg spør deg: Hvem er 
det profeten sier dette om, om seg selv eller om en annen?» 
35 Da åpnet Filip sin munn, og han begynte ut fra dette skriftstedet å 
forkynne evangeliet om Jesus for ham. 
36 Da de fortsatte bortover veien, kom de til et sted hvor det var vann. 
Og hoffmannen sa: «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir 
døpt?»  
Apgj 8:37 Da sa Filip: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Og 
han svarte med å si: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.» 
37 Da sa Filip: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Og han 
svarte med å si: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.» det. Og han 
svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn. 
38 Så befalte han at vognen skulle stanse. Og både Filip og hoffmannen 
gikk ned i vannet, og han døpte ham.  
39 Da de kom opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, slik at 
hoffmannen ikke så ham lenger. Og han drog sin vei med glede.  
40 Men Filip ble funnet i Asdod. (ca. 30 miles) På gjennom-reisen 
forkynte han evangeliet i alle byene til han kom til Cæsarea.  
 

Så, hvordan kom han seg dit? 30 miles er 
langt til fots, men Bibelen forteller oss at 
Herren rykket bort Filip, så han trengte 
ikke å gå den distansen. Hvis det tar 15-22 
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minutter å gå en miles, multipliser da det med tretti. Så å gå den 
distansen ville ta alt fra 7 timer 30 minutter til 11 timer. Men Bibelen sier 
ikke at han vandret den. Bibelen sier at Gud rykket ham bort fra Gaza til 
Ashdod.  
 
Og dette ordet "rykket bort", brukes også flere andre steder i Skriften, 
som ordene: "tatt opp, rykket opp, rykket inn" 
 
Vi finner ordet brukt av Paulus i 2. Korinterbrev 12:2 Jeg kjenner et 
menneske i Kristus, som for fjorten år siden ble rykket inn i den tredje 
himmel. Om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet jeg 
ikke, Gud vet det. 
3 Og jeg kjenner dette mennesket - om han var i legemet eller utenfor 
legemet, vet jeg ikke, Gud vet det.  
4 Jeg vet at han ble rykket inn i Paradis og hørte ord som ikke kan 
uttales, slike ord som det ikke er tillatt for et menneske å tale. 
 
Nå, vi tror alle at Gud vil ta oss opp i bortrykkelsen. Men er ikke 
oppstandelsen også en del av bortrykkelsen, slik broder Branham lærte 
oss i sin tale kalt Bortrykkelsen?  
 
1. Tessalonikerbrev 4:17 Deretter skal vi som lever og er igjen, 
samtidig bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i 
luften. Og så skal vi alltid være med Herren.  
 
Og ble ikke Paulus rykket opp til den tredje himmel, slik også William 
Branham ble rykket opp til den sjette dimensjonen? Så brødre, bare 
slapp av, husk at vi allerede har lest for dere hva William Branham sa om 
det Syvende Segls mysterium.  
 
Timen er ennå ikke kommet for at mysteriet skal bli gjort kjent. 
Derfor har vi kommet så langt, og resten av Det vil bli gjort kjent 
akkurat rundt den tiden når Jesus kommer til syne på jorden igjen, 
for Sin Brud, eller hva enn som skjer på det tidspunktet. Nå, frem til da, 
la oss alle bare be, leve gode, rettskafne kristne liv og se frem til 
Hans Komme.  
 
Broder Brian, jeg vil gjerne legge noe til det fjerde spørsmålet, 
angående teltvisjonen, at oppstandelsen, forvandlingen av legemet og 
bortrykkelsen vil være universell i henhold til Skriften, og slik broder 
Branham tolker det. Hvordan forener du dette med Teltvisjonen? Takk. 
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61-0423 Abraham Og Hans Ætt Etter Ham 80 Vel, menigheten har 
kommet gjennom rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåp i Den Hellige Ånd 
og gaver manifestert til den. Og hva nå? Guds Ånd beveger seg i 
menigheten og gjør de samme gjerningene som Jesus gjorde før Han 
forlot verden med et løfte. Og hva er det neste? Forvandlingen.  
 
Det neste som skjedde med Abraham, var et forvandlet legeme. Han 
måtte ha det, ellers hadde han aldri fått sønnen. Og det neste som 
skjer med menigheten, er bortrykkelsen. Vi må bli forvandlet og tatt 
opp i luften for å møte Ham. Vi kan ikke møte Ham på jorden. Vi må gå 
opp i luften for å møte Ham. Det er den kommende Sønnen, den lovede 
Sønn. Amen. Vi har sett etter Ham nå i hundrevis av år. Han kommer en 
dag. Men det neste for menigheten er å bli forvandlet. Vi har hatt ethvert 
tegn: rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåp i den Hellige Ånd, plassering 
av en sønn, manifestasjon av Ånden. Hva nå? Forvandlingen av 
legemet for en bortrykkelse.  
 
81 Å, du. Hvordan menigheten skulle vaie med hendene i herligheten, og 
takke Gud, takke Gud. Når som helst kan forvandlingen komme. For 
Bibelen sa at den ville være universell. Jesus sa: Det vil være to i 
møllen, og kverne, jeg tar en og etterlater en. to på marken, Jeg tar 
en og etterlater en; to i sengen. Det viste at det ville være på begge 
sider av jorden, mens det er natt på den ene siden, vil det være dag 
på den andre, "Jeg tar en og etterlater en." Bortrykkelsen vil være 
universell, og legemene deres vil bli forvandlet. Våre legemer vil bli 
forvandlet. Vi kan bare ikke vende tilbake til unge menn og kvinner. 
 
Vi må ha et annet slags legeme, så vi kan bli tatt opp i luften for å motta 
den lovede Sønnen. Det er det menigheten venter på nå, den sanne 
menigheten. Hver manifestasjon, hva Han gjorde for Abraham, det har 
Han gjort for Sin sæd etter ham. Det gjenstår én ting, det er menighetens 
bortrykkelse. 
 
60-1206 Smyrna Menighetstid 151 Å! Det blir en vidunderlig dag, en 
morgen, en av disse stunder. For å vise deg at oppstandelsen kommer til 
å være universell: "Det vil være to ute på marken, og jeg vil ta en; Og 
to i sengen, og jeg vil ta en." Se dere, det vil være natt på ett sted, 
og dagslys på den andre siden av jorden; 
Det er en universell oppstandelse, denne Bortrykkelsen. Guds 
basun skal lyde, og hver og en av disse, av denne lille menigheten 
her, her og her. Og til og med den lille flokken som gikk gjennom der, og 
kommer ut her, her og her. 
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Legg merke til her at han sa: Jeg vil ta en og etterlate en, to her borte, og 
jeg vil ta en og etterlate en. Så hvem gjør det. Gud gjør alt dette. Det er 
ikke opp til William Branham å bestemme hvem som skal være der, og 
hvem som ikke vil være der, det er opp til Gud. 
 
Spørsmål og svar #1 64-0823M 60 Se på misjonærene som døde der 
nede i Afrika. Se på dem som har dødd der oppe i de iskalde områdene i 
Nord. Se på dem som døde på stadium, over hele verden, i Kongo og 
over hele verden. De har dødd overalt, Kina, Japan, rundt om i verden; 
Og Herrens komme vil være universell, denne Bortrykkelsen vil det.  
61 Se på forvandlingen. "Det vil være to i sengen; Jeg vil ta en og 
etterlate en," på samme tid, "Det vil være to ute på marken; Jeg vil ta 
en og etterlate en," en på den mørke siden av jorden og en på den 
lyse siden av jorden. Skjønner? Det vil være en universell 
bortrykkelse. Ja, hele Menigheten vil alle være samlet sammen, men 
etter, etter at oppstandelsen og bortrykkelsen har startet.  
 
Ja vel, så hva måtte Abraham og Sarah gjøre for å få en forvandling av 
legemet? Et nytt kosthold? Var det en ny type trening? Jeg tror ikke det, 
for Bibelen sier at det er "Gud som virker i deg, både til å ville og å 
gjøre, Hans gode velbehag." Og Hans Ord forteller oss også: "Han som 
begynte den gode gjerningen i deg, vil fullføre den."  
 
Og broder Branham sa: " Nå, frem til da, la oss alle bare be, leve 
gode, rettskafne kristne liv og se frem til Hans Komme." 
 
Så jeg tror nå at jeg har besvart dette i de siste minuttene.  
 
Spørsmål 5 Kan du fortelle oss hva denne returtjenesten til broder 
Branham handler om, da det også er mye fanatisme rundt denne saken? 
 
Jeg personlig kaller det ikke en returtjenesten, selv om det på en måte 
er en retur, men jeg foretrekker å kalle det hans oppstandelsestjeneste. 
Jesus hadde en oppstandelsestjeneste, og hvis Alpha må bli gjentatt 
i Omega, da vil William Branham også være involvert i en 
oppstandelsestjeneste. Og det var det som Engelen talte om, angående 
dette teltet, Han sa: "Følg med på oppstandelsen der inne." 
 
64-0705 Mesterverket 64-0705 172. Alfa og Omega er den samme. Han 
sa: “Jeg er Alfa og Omega,” Han sa aldri noe imellom. “Jeg er Alfa og 
Omega, den Første og den Siste.” Ja, sir.  
173. Den første tjenesten og den siste tjenesten er den samme. Det 
første Budskapet og det andre Budskapet er det samme. “Jeg er, Jeg 
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var i Alfa; Jeg er i Omega.” “Det skal bli en dag som ikke skal kalles 
dag eller natt, men i kveldstiden skal det bli Lys.” Ser dere, Alfa og 
Omega, det er blitt den første og den siste. Åh, du store, brødre, vi 
kunne stanset i timevis ved det. 
 
Spørsmål 6 Profeten sa at Kirkenes Verdensråd, dyrets bilde, vil bringe 
en tvang rundt omkring i verden. Han sa også at "de vil dele det opp 
stykkevis, og gjennom politikk vil de få det gjort". Så, hva er de faktiske 
hendelsene som viser at Den katolske kirken gjemmer seg bak 
regjeringer for denne verdensomspennende boikotten? 
 
Det meste av verden er ikke klar over at Vatikanets tre satellitter ødela 
USA’s presidentvalg i november 2020. Jeg brakte dette ut i talen: 
Avdekking av Gud nr 192. 
 
Satellitter fra den Italienske forsvarsentreprenøren, Leonardo, ble brukt 
til hacking av det amerikanske presidentvalget – av Eks-CIA Bradley 
Johnson, 4. januar 2021. 
 
Ifølge ny informasjon avslørt av tidligere CIA-offiser Bradley Johnson, ble 
satellitter fra den Italienske forsvarsentreprenøren, Leonardo, brukt til 
hacking av det amerikanske presidentvalget.  
 
Ifølge Johnson ble servere i Frankfurt delvis brukt til sporing av 
hackingen. Funksjonen med å rekalibrere hackingangrepet, fant sted 
gjennom Leonardo-servere. Og etter denne ombyttingen av tall, ble de 
nye manipulerte dataene sendt tilbake til myndighetenes valgmaskiner i 
USA.  
 
Denne dataoverføringen forklarer denne alvorlige svikten i 
valgmaskinene, ifølge offiseren. 
 
Spørsmål 7 Kan du fortelle oss om hvordan jordskjelvene i California 
utvikler seg, at de, ifølge vitenskapen, fortsetter å øke nå? Tror du at 
Profetien gitt i Los Angeles, har noe å gjøre med de helliges 
oppstandelse i dag? Slik som det skjedde i Alpha-tjenesten? 
 
Slik jeg ser det, så må alfa gjenta seg i Omega, ellers vil Gud forandre 
seg. Men vi blir fortalt i Malakias 3:6 Jeg er Gud, Jeg forandrer Meg 
ikke". Og i Hebreerne 13:18 Jesus Kristus er den samme i går, i dag 
og for evig. " 
 
Så, når vi går tilbake til alfa-tjenesten, da leser vi i  



16 
 

Matteus 27:50 Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. 
51 Og se, forhenget i templet revnet i to fra øverst til nederst. Og jorden 
skalv, og fjellene revnet,  
 
52 og gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var døde, fikk 
sine legemer oppreist. 
53 Og de kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, og de gikk inn 
i Den hellige stad og viste seg for mange.  
 
Matteus 28:1 Etter sabbaten, da den første dagen i uken begynte å 
lysne, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. 
2 Og se, det ble et stort jordskjelv. (Det greske ordet er «mega», som 
betyr «stort».) For en Herrens engel kom ned fra himmelen, gikk bort og 
veltet steinen fra åpningen og satte seg på den.  
3 Hans ansikt var som lynet, og hans klær så hvite som snø.  
4 Og de som holdt vakt, skalv av frykt for ham, og de ble som døde. 
5 Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke, for jeg vet at 
dere søker Jesus, den korsfestede. 
6 Han er ikke her; for Han er oppstått, som Han sa. Kom, se stedet hvor 
Herren lå! 
7 Og skynd dere å gå og si til disiplene Hans at Han er oppstått fra de 
døde. Og se, Han går foran dere til Galilea; der skal dere se Ham. Se, 
jeg har sagt dere det.»  
 
La oss be 


