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Dedikasjon av Ricardo Ephraim Ramirez – 11/11/2020 

 
Denne formiddagen, før vi går til vår undervisning, vil vi først ha en 
dedikasjon (velsignelse, innvielse) av lille Ricardo Ephraim Ramirez som 
ble født den 11. November, 2020, foreldrene er Ricardo og Angela 
Ramirez.  
 
Dette barnet representerer fjerde generasjon i Gatchell og Evans 
familien, av etterfølgere av Ildstøtten og Guds endetidsprofet, William 
Branham. Det var Lille Ricardos oldefar, Russell, og bestemor, Isabelle, 
som først begynte denne reisen. 
 
Den neste generasjonen var lille Ricardos bestefar, Peter, og bestemor 
Diane. Og deretter hans mor, Angela, og far, Ricardo. Og nå vil dette 
barnet, lille Ricardo Ephraim Ramirez, følge i fotsporene til tre tidligere 
generasjoner, noe som gjør ham til en fjerde generasjons etterfølger av 
Ildstøtten. Må Guds nærvær alltid være med ham. 
 
Ordspråkene 22:6 Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han 
ikke fra den når han blir gammel. 
 
Det betyr at det er ditt ansvar å skape i barnet ditt det som du ønsker at 
det skal være, når det vokser opp. Deres oppgave, som foreldre i livet, er 
bare dette formålet, å oppdra deres barn slik at de begjærer det som 
Gud begjærer, og uttrykker Guds meninger, Guds verdier og Guds 
bedømmelser.  
 
Så etter at du har trent dem opp, vil de være i stand til å stå på egne ben 
og reflektere seg selv i sitt eget hjerte som sanne sønner og døtre av 
Gud.  
 
Et av mine favorittskriftsteder: 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. 
 
Jesaja 65 taler om tusenårsriket, hvor vi som har evig liv, vil leve på 
jorden sammen med våre etterkommere og nyte vårt evige liv sammen. 
Jeg tror ikke det finnes noen større ambisjon i livet enn å ønske at livet 
sammen med dine egne barn, skal vare evig.  
 
Og vi har dette løftet fra Gud for oss og våre etterkommere, hvis vi hører 
det, gjenkjenner det og handler på det. 
 
Apostelen Peter nevner det samme løftet i Apostlenes Gjerninger 
2:37-40 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. 
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!»  
 
Og den filippinske fangevokteren hørte løftet fra apostelen Paulus, han 
ble fortalt i:  
Apostlenes Gjerninger 16:30 Og han tok dem med ut og sa: «Herrer, 
hva må jeg gjøre for å bli frelst?»  
31 De svarte: «Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst, du og 
ditt husfolk.»  
32 Så talte de Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus.  
 
Broder Branham lærte oss hvordan å gjøre dette mulig, i sin preken  
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.  
 
Så når ditt eget liv er overgitt til Gud, overgi da dine barn til Ham. Så 
hvordan gjør du det? 
 
Akkurat slik som broder Branham sa, gjør huset ditt til et passende hjem 
for å oppdra dine barn. Kvitt deg med denne verdens fornøyelser. Kvitt 
deg med TV-en, kortspill, tilbedelse av materialisme og endre fokuset i 
hjemmet ditt. 
 
For å innvie dine barn til Gud, må først du innvie der selv til Gud. Det 
betyr at du plasserer Ham først i ditt liv, over alt annet. Det betyr at Han 
er nummer én, over din jobb, dine venner og endog din familie og dine 
venner.  
 
For hvis dine barn ikke ser at Gud er først i ditt liv, vil du ikke kunne sette 
et eksempel og mønster for dem til å etterfølge. De vil bare se på deg 
som en hykler. Og de vil lære å hate og forakte hykleri som bare en 
bunke med løgner. Men når du skaper et Kristus-sentrert hjem, da vil du 
peke dem inn på den veien de skulle gå og som de aldri ønsker å 
forlate.  
 
Jesus ba om at Gud skulle gi oss Sine meninger, verdier og 
bedømmelser. Og Han sa at det ville gjøre oss til ett med Gud på samme 
måten som Han og Gud var ett. 



 
Legg merke til hva Jesus sier her i Johannes 17, fordi dette er ditt 
eksempel på hvordan du kan gjøre det samme med dine barn. 
Johannes 17:19-22 Og for deres skyld helliger jeg meg selv, 
 
Legg merke til at Han sa: "For deres skyld har jeg adskilt meg fra ting i 
dette kjødet, fra bekymringer i dette livet, og "har frigjort min tid" for 
deres skyld. Hvorfor? Vel, Han forteller oss hvorfor: for at også de kan 
bli helliget i sannheten. 
 
Hvordan skal barn noensinne bli tiltrukket av Sannheten, hvis de ikke ser 
den i foreldrene sine? Så Jesus satte sitt liv til side, Han la bort alle sine 
ønsker om å ha sin egen familie, og alle andre begjær. Han satte alle 
ting til side for å vie seg til sin familie av brødre. Og slik som sanne 
foreldre, det betyr å ofre dine egne ønsker, for å sikre at barna dine 
kommer først. Og han visste at de handlinger som han foretok med sine 
brødre i den tiden, ville ha en effekt på deres barn, og deres barnebarn.  
 
Han sa: Johannes 17:20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for 
dem som kommer til å tro i Meg ved deres ord. 
21 Jeg ber om at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg 
i Deg, at også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har 
utsendt Meg. 
 
Legg merke til at familielivet handler om å inkludere alle, ikke ekskludere. 
Hva du gjør for en, det gjør du for alle. En får iskrem, og da får vi alle 
iskrem. Og lytt nå til hva Han sier videre, for det vil vise deg hvordan det 
skal gjøres.  
 
22 Og den herlighet (og den doxa, meninger, verdier og bedømmelser) 
som Du (Far) gav Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik 
som (eller på samme måte som) Vi er ett: 
23 Jeg (Ditt manifesterte Ord) i dem og Du (Ordet) i Meg, for at de kan 
bli gjort fullkomment til ett (gjort fullt moden), og for at verden kan forstå 
at Du har utsendt Meg, og at Du har elsket dem, slik som Du har elsket 
Meg. 
 
Og hvorfor er da dette store begjæret om å være ett i meninger, verdier 
og bedømmelser, så kritisk? Fordi du ikke kan leve i harmoni i en evighet 
uten den. Legg merke til hva hans motiv er, når han forteller oss i vers 24 
Far, Jeg vil at også de som Du har gitt Meg, skal være hos Meg der 
Jeg er, og at de kan se Min herlighet (Min doxa, mine meninger, verdier 



og bedømmelser), den som Du har gitt Meg (som jeg fikk fra Deg, Min 
Far). For Du elsket Meg før verdens grunnleggelse. 
 
Og det er slik du vil sikre at evig liv er i deg og dine barn. For løftet er til 
deg og til dine barn, og dine barnebarn. Og det vil føre deg til å leve evig 
i de nye himler og den nye jorden. Når du mottar den samme doxa som 
Jesus mottok fra Gud Faderen, og som Han ga videre til sine brødre, og 
du da gir denne videre til dine barn, og de gir den videre til sine barn, da 
vil du tilbringe evigheten sammen med alle dine etterkommere som har 
mottatt det samme Gud-liv som kommer fra Guds eget Ord.  
 
For Jesus sa: "Mine Ord er Ånd, og de er Liv." 
 
Som foreldre er det dere som vil innpode inn i deres barn de meninger, 
verdier og bedømmelser som dere har mottatt fra Jesus, og de vil bli 
dine egne meninger, verdier og bedømmelser. Og derfor vil disse 
meninger, verdier og bedømmelser uttrykke hvem du er. og når dine 
barn uttrykker de samme meninger, verdier og bedømmelser, vil de 
uttrykke det samme livet som er i deg, og var i deres Far, i Gud, fra 
begynnelsen av.  
 
5. Mosebok 6:4-8 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. (Den 
eneste Herren.) 
5 Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din 
sjel og av all din makt. 
6 Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte. 
7 Og du skal innprente dem i dine barn. (Du skal piske og skjerpe dem, 
som en mann skjerper en kniv, for å få dem til å trenge inn) Du skal tale 
om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, 
og når du står opp. 
8 Du skal binde dem som et tegn på din hånd, 
 
Med andre ord: De vil være knyttet til dine handlinger, i alt det du gjør. 
"de skal være som en minneseddel på din panne. som betyr at de vil 
omfatte hele tankegangen din. Og husk at pannen din er den fremre 
delen av hjernen, og det er der minnet ditt befinner seg.  
 
Når en person har en lobotomi, da mister de hukommelsen. Men her ser 
vi at Ordet skal ta den fremtredende plassen i vår tenkning. Endog 
som et bånd mellom våre øyne, slik at alt vi ser, er Guds Ord. Som en 
fylakterion som går "boing, boing, boing" mens vi går av sted, og de 
spretter ut fra hodet vårt. En konstant påminnelse. Og så fortsetter Han: 
"Du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter."  



 
Hvorfor? Slik at enten du kommer inn eller du går ut, så vil det alltid være 
en konstant påminnelse satt foran deg, om Guds løfter til deg i denne 
tiden.  
 
Så du ser at når vi innvier våre barn, hva det egentlig er, i virkeligheten 
så innvier vi oss selv. Derfor, hvis du ønsker å skape i dem et sant 
forhold sammen med Gud, som en Guds sønn, da må du, aller først, selv 
ha dette forholdet. Fordi, din forvaltning til Gud er hvordan du gir videre 
til dine barn det som Gud har gitt til deg, som et barn av Ham. Det er 
arven din, i livet. 
 
For vi leser i Salme 127:3 Se, barn er en gave (en arv) fra Herren, 
livsfrukt er en lønn. 
 
1. Samuel 1:27 Denne gutten var det jeg bad om, og Herren har gitt meg 
det jeg bad ham om. 
28 Nå gir jeg ham tilbake til Herren for hele hans levetid. Det var for 
Herrens skyld jeg bad om ham. Og de tilbad Herren der. 
 
Nå, hvis du vil bringe frem barnet, Ricardo Ephraim Ramirez, og vi skal 
legge hendene først på dere, mens vi ber for dere, og så på lille Ricardo 
Ephraim Ramirez, når vi ber for ham. 
 
La oss be ...  
 
Satans Eden nr. 33 
 
Flere tanker om 2. Tessalonikerbrev 2 
 
Nå, jeg hadde denne formiddagen tenkt å forkynne fra broder Branhams 
tale, Satans Eden, og lese fra avsnitt 13 til og med 15, og deretter ta det 
til Skriften, idet vi gjør det.  
 
Men før vi kan komme til det, og vi må kanskje bare utsette det til neste 
søndag, som vil være vår nattverd søndag.  
 
Fordi først så ønsker jeg å ta opp et spørsmål som en broder sendte til 
meg, angående noe som jeg sa i "Det Talte Ord Er Den Originale Sæd, 
som ble forkynt den 17. februar, 2008. Og det ble sammenlignet med 
noe som jeg sa for noen uker siden i Satans Eden nr. 27 
 



I talen, Det Talte Ord Er Den Originale Sæd nr. 7, her tok jeg 
utgangspunkt fra 2. Tessalonikerbrev 2, Wuest-oversettelsen, hvor 
apostelen Paulus sa:  
 
2. Tessalonikerbrev 2:4 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. 
Husker dere ikke at da jeg ennå var hos dere, fortalte jeg dere disse 
tingene? 
Og nå vet dere med en sikker forvissning om menighetens bortgang, 
de hellige som blir samlet til Herren, forhindrer at han blir avslørt 
om sin sanne identitet, i sin strategiske, utpekte tid, for den nevnte 
lovløshetens hemmelighet er nå virksom. Bare Han (den Hellige Ånd) 
som holder (lovløsheten nede), vil gjøre det frem til Han går ut fra 
menneskehetens midte ... 
 
Og så forteller Han oss at Gud holder tilbake alle disse tingene, inntil 
Han gjør rede sine utvalgte og går ut fra menneskeheten midte sammen 
med Sine utvalgte.  
6 Og nå vet dere hva som holder igjen, for at han kan bli avslørt i sin 
egen tid. 
7 For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. 
(Paulus sier: Se denne antikristelige ånd som opphøyer seg selv over 
Kristus, Ordet. Den er allerede i virksomhet i kirken,  
 
Så han forteller dem: Dette er ikke en ny ting, det som jeg forteller dere, 
at denne ånden som nå manifesterer seg i kirken, vil en dag 
inkarnere seg selv inn i en mann som vil herske som Gud over 
menneskenes folkemasser.  
 
Så sier han, at Gud tillater nå denne ånden å manifestere seg på en 
begrenset måte i kirken. Men når Gud selv forlater kirken, og Han tar 
de utvalgte opp, og ut av menneskehetens midte, da vil det som 
Gud har holdt tilbake, plutselig manifestere seg på en slik måte, at 
det ikke vil være noen ting skjult, men alt skal bli avdekket på den tiden.  
 
Det er det disse ordene,) "bare han som nå holder tilbake, til han blir 
tatt ut av veien", betyr. 8 Og da skal den lovløse bli åpenbart, som 
Herren skal fortære med sin munns ånd, og skal ødelegge ved den 
strålende tilsynekomsten av Sitt Parousia:  
 
Nå, i Satans Eden nr. 27, leste jeg det samme verset, men sa: 5 
"Husker dere ikke at da jeg ennå var sammen med dere, fortalte jeg dere 



disse tingene? 6 Og nå vet dere hva som holder tilbake så han kan bli 
åpenbart i sin tid." 
 
Jeg viste de to Parousia i 2. Tessalonikerbrev 2, Kristi Parousia og 
Satans parousia. Og jeg sa om dette verset. "Nå, dette er hva jeg ønsker 
å komme 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 tilbake." Og vi ser 
at dette er en person, og denne som holder tilbake, det er ikke Gud 
som holder tilbake. For dette ordet, holde tilbake, brukes i Skriften om 
menn som holder nede eller holder tilbake, og dermed undertrykker 
sannheten. Så vi ser at parousia av denne onde, er Parousia av den 
som også holder tilbake, eller undertrykker sannheten. Det er også en 
identifiserbar egenskap ved hans Parousia, at sannheten vil bli holdt 
tilbake, eller bli undertrykt. ... 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 tillater 
ham å gjøre det som han er her for å gjøre, er for å avsløre nøyaktig hva 
og hvem Satan og hans undersåtter er.  
 
Gud "tillater" det faktisk, eller lar Satan få lov til å manifestere sin plan 
om sitt Eden, 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: Bare han 
(Gud) som nå tillater, vil (fortsette å) tillate, inntil Han (Gud) blir tatt ut 
av veien. 8 Og da skal den lovløse (denne overtrederen, de som har 
gått utenfor lovens grenser, de lovløse, de som er uten lov) bli åpenbart 
(avslørt)," 
 
Vel, jeg godtar at dette høres ut som en total selvmotsigelse i ordlyden 
min, og det har du rett til å tro. Men problemet ligger i det greske ordet 
som første gangen ble oversatt som: "holde tilbake" og andre gangen 
som: "tillate", bare ett vers senere, slik vi ser i vers 6 og 7. 
 
6 Og nå vet dere hva som holder igjen (Katecho) (katecho = holde 
nede, holde tilbake, tillate, ha, eie, beholde, holde fast på, bevare) for at 
han kan bli åpenbart i sin tid. (nå, gjennom de siste versene har Paulus 
talt om antikristens ånd) 7 For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i 
virksomhet: Bare den som nå tillater (Det samme greske ordet, 
katecho), inntil han blir tatt ut av veien.  
 



Nå, ved at ordet Katecho består av to ord, kat og echo og ordet kat 
betyr å holde nede, eller undertrykke, og vi vet hva ordet ekko betyr. 
 
Så vi ser på: "Å undertrykke ekkoet". Og vi ser dette samme greske 
ordet som ble brukt for "å holde tilbake" (det betyr også: Å holde fast), 
det ble også brukt igjen i vers 7, men denne gangen ble det oversatt som 
ordet: "Å tillate". Derfor ser det ut til at det er en som holder tilbake, og 
en annen som tillater.  
 
Wuest så på begge disse versene samlet, som: Å holde nede. Og i 
deres oversettelse står det at «Gud holder tilbake lovløsheten». Og 
det høres bra ut. Men det svarer ikke på spørsmålet: Hvorfor skulle Gud 
tillate det, og samtidig holde det tilbake.  
 
Jeg tror at i vers 3-6, og halvveis inn i vers 7, at apostelen Paulus taler 
om antikristens ånd som allerede har arbeidet sin vei inn i kirken. Og han 
sier at den som "holder tilbake, vil gjøre det inntil han blir åpenbart". 
Og han taler fortsatt om Satans parousia. Men så sier han halvveis inne 
i vers 7 Og Gud tillater (at dette skjer, og Han vil gjøre det) til Han, (Gud), 
blir tatt ut fra menneskehetens midte." 
  
Igjen leser vi i vers 6 og vi vet hva som holder tilbake. Og legg merke 
til at Paulus ikke taler så mye om en person, men mer om antikristens 
ånd. For han bruker ordet: "hva som holder tilbake". Og antikristens 
ånd er dette hva, som Paulus har talt om i vers 5-6. Så han bruker ikke 
ordet, Han som holder tilbake, fordi det er en antikristens ånd i kirken 
som "holder tilbake" sannheten.  
 
Legg merke til at Paulus, han sier ikke: "og han som holder tilbake", 
som er et personlig pronomen, men "hva som holder tilbake". Og ordet 
"hva" er ikke engang i den greske teksten i det hele tatt, men det står 
bare: "og dere vet (eido, "er klar over") hva som holder tilbake, (eller 
holder nede) at han kan bli avslørt i sin tid." 
 
Så det å forstå hvem som skal bli avslørt i sin tid, det vil fortelle oss 
hvem denne er, som holder tilbake. Taler Paulus om antikrist, som vil 
opphøye seg over alt som kalles Gud, eller taler han om Gud som vil 
bli åpenbart i sin tid? Vel, for å klart finne det ut, la oss se hva Guds 
profet sa om det. 
 
Og i Det Første Segl, her forteller broder Branham oss nøyaktig hvem 
som skal bli åpenbart, hvem dette er, som apostelen Paulus taler om.  



63-0318 Det Første Segl 85. La oss bare lese det stykket, bare et 
øyeblikk. Begynner litt tilbake, det 3. verset. La ingen forføre dere på 
noen måte! For den dagen 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) Han er den som står imot og opphøyer seg over alt 
det som kalles Gud, eller som blir tilbedt; slik at han sitter som Gud i 
Guds tempel og viser seg selv fram som om han er Gud. Han tilgir synd. 
Husker dere ikke at da jeg ennå var hos dere, fortalte jeg dere disse 
ting? 
86 Jeg skulle gjerne ha sittet under noe av undervisningen hans. Ville 
ikke dere? Og nå vet dere hva som holder igjen, for at han kan bli 
åpenbart i sin egen tid. 
Ikke da (Skjønner?), ikke da, men i sin tid ... Når det Seglet blir brutt, 
da vet vi nøyaktig hva det var. Hvem er dette syndens menneske? 
Hvem er dette syndens menneske, denne fyren som er virksom i 
lovløshet, ville han bli åpenbart i sin tid? 
 
La oss bare lese fra vers 3-7 La ingen forføre dere på noen måte. For 
den kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og syndens 
menneske er blitt åpenbart, fortapelsens sønn. 
 
Så Paulus taler ikke om den Hellige Ånd her, Paulus taler om dette 
syndens menneske som vil bli åpenbart.  
 
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. 
 
Igjen, han taler ikke om den Hellige Ånd her, men om dette syndens 
menneske som vil opphøye seg selv over alt det som Gud har erklært å 
være hellig.  
 
5 Husker dere ikke at da jeg ennå var hos dere, fortalte jeg dere disse 
tingene? Igjen, Paulus har ikke endret sitt tema, og han taler derfor ikke 
om den Hellige Ånd her. Men han fortsetter å tale om dette syndens 
menneske som vil bli åpenbart. 
 
6 Og nå vet dere hva som holder igjen, for at han kan bli åpenbart i sin 
egen tid. Igjen, Paulus taler ikke om den Hellige Ånd her, han taler om 
når syndens menneske vil bli åpenbart, slik han har gjort i disse siste 
versene. Og det å bli åpenbart, vi vet at det er å fullstendig manifestere 
seg selv for menneskeheten som det han er. Så hvis emnet angår 
antikristens ånd i syndens menneske, hvorfor skulle vi da anta at denne 



tilbakeholdelsen, at det er Gud som holder tilbake. Det gir ikke mening 
for meg, fordi apostelen Paulus sier i det neste verset, at Gud tillater ting 
å gå sin gang, og Han holder ikke tilbake. 
 
7 For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Igjen, han 
taler ikke om den Hellige Ånd her, han taler om lovløshetens 
hemmelighet, som er antikristens ånd. Og så sier Paulus: "Bare at Han 
som nå tillater, (vil tillate)." 
 
Den eneste måten som dette kan gi mening, hvis det er Gud som holder 
tilbake, det er at ordet katecho, skal bety å holde tilbake, både i vers 6 
og i vers 7. Så la oss lese det på den måten og se hvordan det kommer 
ut. 
 
6 Og nå vet dere hva som holder igjen, for at han (den som holder 
tilbake) kan bli åpenbart i sin egen tid. 
7 For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare 
Han som nå holder tilbake, inntil Han har beveget seg bort fra å 
være i menneskehetens midte.  
 
Nå, ordene "vil tillate", finner vi heller ikke i den greske teksten. Så det 
skulle bli lest, bare den som nå holder tilbake, vil gjøre det, inntil han 
blir tatt ut fra menneskehetens midte. 
 
Men broder Branham leste det ikke slik. Han leste det slik som disse 
neste sitatene vil vise. 
 
63-0318 Det Første Segl 363. Deretter, i Åpenbaringen 13, innfører 
han merket. Skjønner? 
364 Når Han som tillater, bare at nå, kristendommen er fortsatt på 
jorden i sin renhet, det er på grunn av Ham som tillater. 
365 Husk tilbake her i Tessalonikerbrevet, Sitter i Guds tempel, og 
kaller seg selv Gud, og tilgir synder på jorden. Og det vil fortsette 
videre, og urettferdigheten skal florere videre. For, det vil ikke bli 
kjent, ennå, før hans tid til å bli åpenbart, blir ropt ut. 
366 Og da vil Menigheten bli rykket bort. Og når Den er blitt rykket 
bort, så forandrer han seg fra en antikrist nå. Åh, du store, kirken, 
den mektige kirken og det, nå blir han dyret. Hm, hmh! Jeg skulle 
ønske jeg kunne få folk til å se det. 
 
63-0318 Det Første Segl 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 nå tillater, inntil han 



(Menigheten, Kristus, Bruden) bli tatt bort. Og da skal den lovløse 
bli åpenbart … 
88 Ved brytningen av Seglet, i sin egen tid. Paulus sa: Ikke i min tid, 
men i den tid da han skal bli åpenbart. Skjønner? … som Herren skal 
ødelegge med sin munns ånde,  
89 Vi skal komme til det etter en stund, sin munns ånde. Se hva det er. 
… og tilintetgjøre ved sin gjenkomst i herlighet. Den lovløses 
komme er etter satans virksomhet … 
90 Han, han, en mann ... som kommer etter satans virksomhet, med 
all kraft, tegn og løgnens under, Og med all urettferdighetens 
forførelse, forfører folk ved urettferdighet, i 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 læresetning. Hmh! Skjønner? … så de kan bli frelst. Og av denne 
grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro en — 
en løgn. 
92 Det skulle vært oversatt der, da jeg kikket i leksikonet, løgnen, 
ikke en løgn. Løgnen, den samme han fortalte Eva. For at de som 
ikke trodde sannheten, men hadde glede i urettferdigheten, skal bli dømt. 
Plager for å bryte Egypts økonomi og ryggrad. Og derfor er vi i dette 
enda en liten stund, er jeg redd. 
 
61-0730M Den Seksfoldige Hensikten Med Gabriels Besøk Til Daniel 
111. 2.Tessalonikerne det 2. kapitlet og det 12. vers. La oss se. La 
oss begynne med det 7. vers "For lovløshetens hemmelighet er 
allerede nå i virksomhet ... (Dette er Paulus som taler ved Den Hellige 
Ånd.) ... Det er bare Han som nå tillater, inntil Han har beveget seg 
bort fra å være i dens midte. (Hvem er "han" her, vet noen det? Den 
Hellige Ånd, Han som tillater.) Og da skal den lovløse bli åpenbart ... 
(Når da? Akkurat på den tiden når Den Hellige Ånd beveger seg ut, 
noe som er i ferd med å skje rett nå. Hva drar Han med seg? Han tar 
Menigheten med Seg.) ... den lovløse bli åpenbart ... (Paulus taler 
under inspirasjon.) ... han som Herren skal ødelegge med Sin munns 
ånde og tilintetgjøre ved tilsynekomsten av Sitt nærvær. (Dette ordet 
er parousia) (Den onde, selvfølgelig.) Dette er Satans nærvær, under 
Satans virksomhet, ved hjelp av all kraft, tegn ("Vi er den største 
kirken." "Vi har dette; Vi har denne. Alle sammen forener seg sammen." 
Skjønner? "Vi er de største.") ... og løgnens mirakler, 
 
Så jeg kan forstå hvorfor Wuest så det slik han gjorde. Og vi vet at Gud 
ikke vil tillate djevelen å komme til full manifestasjon før Gud tar ut Sin 
brud.  



 
Vi kan lese dette som at det er Gud som holder tilbake Satans kraft. Men 
jeg kan også se det basert på hva broder Branham sier, at Satan er den 
som holder tilbake, eller undertrykker sannheten. Og Gud tillater det: 
"Han som nå tillater" inntil Gud manifesterer Sin Parousia, og tar bort 
Sine Utvalgte.  
 
Jeg kan se at argumentet kan gå begge veier, men det forandrer ikke det 
faktum at Gud har kontroll, og Han vil få Bruden ut herfra før syndens 
menneske vil bli fullstendig åpenbart. Og det vil ikke skje før antikristens 
ånd er i ferd med å bli inkarnere inn i dette onde syndens menneske. Det 
ene tingen gjennom alt dette, er at Gud har kontroll, og det skulle vi 
være takknemlige for. 
 
Så ikke bekymre deg for Russland. Guds profet fortalte oss at før en 
eneste bombe treffer denne jorden, vil vi være i Kristi armer.  
 
Jeg vil at du denne formiddagen skal legge din tenkehatt på hodet ditt. Vi 
vet at den planlagte pandemien har omtrent gått sin gang. De 
Vatikan-motiverte globalister trodde at de kunne knekke 
verdensøkonomien og den amerikanske dollaren ved hjelp av 
pandemien, men det fungerte ikke. Det svekket nasjonene, men hvis du 
husker at den første gangen Ildstøtten kom for en utvandring, da var det 
nødvendig med ti plager. 
 
Jeg synes det er interessant at broder Branham sa at hver plage som 
Moses kalte på, da ville egypternes magikere gjøre det samme. Og jeg 
vet ikke om du holder tritt med de gale FN-resolusjonene. Men de krever 
at mennesker bare får lov til å spise 14 gram kjøtt per dag, (omtrent en 
bit), og deretter supplere behovet for proteiner ved å spise insekter. 
 
FN ber om spiselige insekter  
 
Fremtidige prospekter for mat og matsikkerhet 
 
FNs ORGANISASJON FOR MAT OG LANDBRUK 
Roma, 2013 
 
De ti plagene i Egypt var:  
1. Vannet ble til blod  
2. Frosker kom ut av vannet og fylte opp landet,  
3. Mygg, så mange at menneskene måtte dekke ansiktet for å få 
puste. 



4. Lus som var så rikelig at det påvirket menneskenes hud.  
5 Fluer, som brakte med seg sykdom,  
6. Husdyrene ble syke, det påvirket matforsyningen,  
7. Verkebyll, som rammet mennesker 
8. Hagl, som ødela infrastrukturen i Egypt,  
9. Gresshopper som spiste opp resten av matforsyningene 
10. Mørke, og den førstefødtes død. 
 
Jeg tror ikke vi har tid denne formiddagen, til å gå inn i disse plagene. 
Men som dere vet, den første plagen påvirket vannforsyningen, blod i 
vannet. Den andre plagen var frosker, og dette er en vanlig forekomst 
når det er store jordskjelv. Dette var umiddelbart etter blodet i vannet. Vi 
ser at disse plagene påvirket vannet, luften, huden, næringskjeden og 
infrastrukturen i Egypt. Og hvis du leser 5. Mosebok 28, da vil du se at 
alle disse tingene er en del av forbannelsen for å avvise Gud, og ikke 
sette Ham først. 
 
Så vi ser at det er mye mer i vente. Hvor mange av dem kommer etter at 
vi er borte? Det vet jeg bare ikke. Men jeg vet at det skal komme flere 
plager og sykdommer, fordi bakteriekrigen har nettopp begynt, med 
covidsars2. Vi vet, gjennom Skriften, at det vil bli ytterligere 
bakteriekrigføring, fordi vi er oppmerksomme på Sakarja 14:12. Der blir 
vi fortalt at mennesker skal råtne i sitt kjød. Og broder Branham taler 
også om dette. 
 
Sakarja 14:12 Men Herren skal la denne plage ramme alle de folk som 
har kjempet mot Jerusalem: Han skal la kjøttet råtne på dem mens de 
står på sine føtter, og deres øyne skal råtne i sine huler, og tungen skal 
råtne i deres munn. 
 
I Johannes Åpenbaring ser vi de syv engler som har syv skåler 
(medisinflasker), og hver skål inneholder en plage eller en lidelse. Broder 
Branham gjør det veldig klart at endetidens plager eller lidelser, er ikke 
bare sykdommer. Han sier i talen ... 
 
60-0709 Guds Tilveiebrakte Tilnærming Til Fellesskap 101 Hvor vi 
takker Deg, at i denne viktige tiden, når alt håp om jordisk liv er over 
(husk at den siste plagen som rammer Egypt, var død. Og i denne tiden 
har det allerede skjedd en åndelig død)... 
 
1. Atombomber ligger i hangere, 2. hydrogenbomber, som er mye 
større enn atombomber. I dag er atombomber strategiske, og er laget for 



mindre taktiske våpen. Men hydrogenbomber er laget for å avslutte en 
krig, med en gigantisk avslutning av alt liv. 
 
3. sykdom og 4. plager, 5. bakterie krigføring ... O Gud, og alle ting er 
på sin egen måte, vel vitende om at Bibelen sa at mennesket faktisk 
ville råtne i sitt kjød ... Men denne Engelen ble gitt et oppdrag: "Ikke 
rør noen av disse! Kom ikke nær disse som har vinen og oljen. Ikke 
rør dem som har Guds Segl på pannen." Og vi er klar over at dåpen i 
Den Hellige Ånd er Guds segl. For det står skrevet i Efeserne 4:30 Gjør 
ikke Guds Hellige Ånd sorg, i Ham ble dere forseglet, til 
forløsningens dag. Herre Gud, forsegle denne menigheten i kveld. 
De som vil ha Den Hellige Ånds Segl, de sier farvel til all frykt, Herre. 
Forsegle dem med Din Ånds Segl i deres hjerter, at de vil komme frem 
som nyfødte barn, og rope: "Abba, Far". Gi det, Herre. Jeg overgir dem 
til deg i Jesu, Din Sønn Navn. 
 
Så vi ser at det skal være mange forskjellige former for plager som ennå 
ikke er kommet. Og broder Branham har nettopp navngitt en håndfull av 
det som kommer, i dette ene sitatet. Men i andre sitater nevner han flere.  
 
Broder Branham sa i talen 53-0327 Israel ved Rødehavet 2, 57. Nå 
kommer vi ned til den siste plagen, den siste tingen. Gud sa: "Jeg er 
nå lei av dårskapen. Jeg kommer til å gi den siste plagen.” Nå, jeg vil 
at dere legger merke til dette, den siste plagen var døden. 
58 Vi har hatt 6. jordskjelv. Vi har hatt 7. kriger og rykter om kriger. Vi 
har hatt 8. flodbølger, som Jesus sa ville skje, havet som bruser, 9. 
menneskets hjerte svikter, mer hjerteproblemer (den mest utbredte 
sykdommen), frykt, en tid med forvirring, elendighet mellom nasjonene, 
hesteløse vogner på de brede veiene, alle disse tingene oppfylt. Men 
den siste plagen er 10. død. Ikke en fysisk, men en åndelig død. 
59 Død, åndelig, i kirken. Dere legger merke til at det skjer iblant 
sønnene, åndelig død. Kirken har fått flere medlemmer enn den noen 
gang har hatt. Den trives bedre enn den noen gang har gjort. Og likevel 
er den, åndelig sett, den svakeste som noen gang har vært. Det er sant. 
Det er akkurat som i Egypt. 
 
Så bare husk, det vi har sett med den første plagen, at mange 
mennesker tenkte: "Dette er det hele". Men ikke bekymre dere, brødre 
og søstre, disse plagene er ikke for dere, de er for denne verden i en 
dom.  
 
Nå, jeg sier ikke at vi ikke har sett troende dø i disse tider. Men akkurat 
som prostatakreft, legene sier at ikke noen personer dør av prostatakreft, 



de dør med prostatakreft. Men de finner opp nye behandlingsmetoder, 
slik som prostata biopsi. Så hvis du har prostatakreft, da tar de en biopsi. 
De stikker det røret opp i baken, skyver det inn og sender nåler inn i 
prostataen din for å ta prøver. Så trekkes dette tilbake gjennom 
endetarmen, og der blir noe av kreften liggende igjen, og den sprer seg. 
Og nå har du fått kreft i tykktarmen, og deretter inn i magen. Det var slik 
broder Vayle døde. Han gjennomgikk denne biopsien, og den spredte 
prostatakreften inn i tykktarmen og opp i magen. Og han fortalte meg 
veldig ettertrykkelig: Du må aldri, aldri, la dem overtale deg til å ta en 
prostata biopsi, det vil drepe deg. 
 
Det er frykt som dreper folket. Men hvis du har Den Hellige Ånd, da sier 
Paulus: 2.Timoteus 1:7 For Gud har ikke gitt oss fryktens ånd, men 
kraftens og kjærlighetens Ånd, og et friskt sinn. 
 
Så hvis du har venner eller bekjente som har dødd under denne første 
plagen, jeg tror ikke at de døde av pesten. Jeg tror at mange av dem 
døde på grunn av en panikkartet medisinsk legestand som ikke visste 
hvordan de skulle behandle denne sykdommen.  
 
Vestlig Legevitenskap er den dårligste i verden til å behandle 
sykdommer. Jeg vet dette av personlig erfaring, da jeg kom hjem fra en 
misjonstur for 21 år siden, med afrikansk sovesyke. Og behandlingen, i 
seg selv, er det som nesten ødela leveren min. Dr. Kash ba meg å 
avslutte den behandlingen med en gang, det ville drepe meg. Da jeg 
avsluttet det, og jeg zappet meg selv, som er en alternativ medisin, og 
jeg brukte kolloidalt sølv, som er en eldgammel medisin, da ble jeg 
helbredet. Men Bibelen advarte oss mot å tro på løgnene fra den 
farmasøytiske industrien. Bibelen kalte deres produkter for trolldom. 
Bibelen sa at de ville forføre hele verden med sin trolldom. 
 
Så tro Gud og lev. Nyt resten av ditt liv her på jorden, for våre navn er 
skrevet i Hans hånd, og Han har til og med tellet hårene på vårt hode.  
 
Legemiddelselskapene blir i Bibelen kalt trolldom. De bruker sine 
milliarder til å mate frykt inn i befolkningen gjennom et massemedia som 
er blitt kjøpt. Og disse skremselstaktikker holder folket borte fra å bruke 
sunn fornuft. I stedet lokker det dem inn i deres forgiftningsindustri, med 
kjemiske behandlinger som er eksperimentelle, og som endrer ditt DNA. 
Så hold deg borte fra alt dette.  
 
De vil at du skal tro at de gamle medisinene, legemidler som vi har brukt 
i 70 år, ikke lenger er trygge, og ikke lenger fungerer. Og i stedet vil de 



selge deg sin såkalte mirakelmedisin, som slett ikke er noe mirakel, men 
en dødsfelle. Men medisiner som har blitt brukt av 3-4 milliarder 
mennesker i 70 år, nå forteller massemedia oss at de ikke er trygge, selv 
om de har vært trygge å bruke i 70 år. Men dette dreier seg om penger. 
Og de bruker pengene sine til å kjøpe opp media, til å kalle dette for 
konspirasjonsteorier. Og det er nå blitt avdekket i mange land at mange 
av de politiske lederne har økonomiske grunner til å presse frem disse 
gale medisinske protokollene. Og derfor har de brukt sin politiske 
innflytelse til å tvinge leger til å enten sette det frem, eller miste jobbene 
sine. 
 
Så denne krigen med Russland, det er fremdeles en liten ting for det 
meste av verden, men en dag vil den bli trappet opp. Og husk at Gud 
reiste opp Russland for å bringe en hevn mot den katolske kirken, som 
har myrdet 68 millioner kristne opp gjennom tidene. 
 
58-0928E Slangens Sæd 19. Det er grunnen til at Gud har reist opp 
Russland, der borte, med en atombombe for å utslette henne, slik 
syndefloden var, da Han reiste opp skyene. Sannelig, Han har. Og 
Bibelen sier så. Russland, det ateistiske landet som de er, ateistisk, 
utspiller seg absolutt presist i den Allmektige Guds hender. Akkurat 
som kong Nebukadnesar skulle ødelegge Israel fordi de sviktet i å 
vandre med Gud, slik er Russland blitt reist opp for å “hevne de 
hellige,” på den Katolske kirke, for de helliges blod som hun har utgytt. 
Bibelen sa så. Dette kommer til å ta hele tingen. 
 
59-0422 Vi ville se Jesus 41. Og Russland, og andre steder med 
raketter, atombomber som kunne ramme og blåse et hull i bakken, 
hundre og syttifem fot dypt i hundre miles omkrets. Og tusenvis av dem 
... Jeg var i en ... Det er en mann her nå, en feltprest i hæren, var for 
bare noen uker siden i Los Angeles hvor de snakket om det. Du kan lese 
i «Look Magazine» hvor denne store generalen sa: Den neste krigen vil 
bare vare i minutter. En fanatiker kommer til å fly opp i sinne en dag, 
som vi kaller det, og han kommer til å trykke av gårde en av de 
bombene. Og ubåter vil stige opp av havet, og andre nasjoner hvor de 
har disse atomrakettene plantet, og det vil være en runddans, i den ene 
retningen, og i den andre ... Verden tåler ikke det. Vi er ved slutten. Vi er 
her ved slutten.  
 
59-0416 El Shaddai 57. Lytt nå til hva Jesus sa: "Slik det var på 
Sodomas tid ..." Å, la det synke inn: "Slik det var i Sodomas tid, slik 
skal det også være i Guds Sønns komme." Guds Ånd i menneskelig 
kjød, i Hans Menighet, åpenbarer og manifesterer Messias-tegnet, slik 



Han gjorde det på den tiden, slik Han gjorde på Kristi tid, slik Han gjør 
det ved avslutningen av hedningenes tildelte tid, bare noen få timer før 
bombene faller, før verden vil bli ødelagt ... Store menn, forskere, 
generaler og så videre, sier at neste krig bare vil vare i omtrent tre 
minutter. Russland har dem innstilt rett på Hollywood og Vine. Han har 
fått dem innstilt på Lakeside Drive i Chicago, og på New York City, og 
overalt. Bombene er klare. Vi har fått dem innstilt rett på Moskva og 
forskjellige steder. Det trengs bare en person til å gjøre en feil, og trykke 
av gårde en av dem, en gang. Og hva skjer? Bibelen blir oppfylt da. 
Det er det eneste som gjenstår. Ser dere ikke hva Gud gjør, venner? 
Kan du ikke klemme ... ikke dine hender, men klemme din ånd sammen 
med Guds Ord, og tro det.  
 
58-0520 Tidens Tegn 44 På denne tiden i morgen kveld (hør meg), det 
er ikke noen ting, ikke en ting, som ville hindre at skipslast etter skipslast, 
flylast etter flylast, av russiske soldater, kommer rett her ute, griper disse 
kvinnene og voldtar dem på gaten, og de gjør det hva vil. De kommer 
inn, og hvis de liker huset ditt, sparker de deg ut av det, og det er det 
hele. Hva skal du gjøre? Ugudelige, barbariske menn som ikke vet noen 
ting om Gud, og ikke bryr seg om noe som helst ... Du sier: "Gjør Gud 
noe slikt?" Det gjør Han så absolutt, ifølge Bibelen. Han har en 
straffende pisk når Hans folk ikke vil adlyde. Det finnes ikke en ting. Hva 
ville vårt Pentagon gjøre, hvis Russland gjorde noe slikt, og sier: "Overgi 
dere, eller bli til aske." Vi ville måtte overgi oss, den eneste fornuftige 
tingen å gjøre, ville være å overgi oss. De er der oppe: vi kan ikke bringe 
dem ned. De har våpnene sine på oss. Bare omtrent tre eller fire av 
disse bombene, og alt sammen vil være avgjort. Hun er helt oppskaket, 
bror, søster. Nasjonene, de er i slik en forferdelig nervøse tilstand i kveld, 
til de ikke vet hva de skal gjøre. En stor forfatter sa her om dagen at det 
er bare en liten...? ... mellom de smarteste av oss, og en total galskap.  
 
62-0603 Evangelisering I Endetiden 73. Nå, rett før syndflodens 
ødeleggelse og tiden med oversvømmelse, vel, da finner vi ut at de 
hadde en mer fremstående sivilisasjon enn vi har i dag. Jeg tror at de 
hadde kontroll på atomkraft. Jeg tror at det var det som rystet verden 
ut av sin bane. Jeg har stått på britiske isbreer; hvor de gravde seg ned 
fem hundre fot, og hentet ut palmer. Det pleide å være palmer der for 
mange hundrevis av år siden. Og vi har lært og vet, at verden stod rett 
opp og ned. Men, og de hadde en slik mekanikk, og en slik vitenskap 
at de kunne bygge en pyramide, en sfinks, og så videre, noe som vi 
ikke kan reprodusere i dag. Vi har ikke noe maskineri som kan løfte de 
blokkene så langt, ser dere, uten å bruke atomkraft; bensinkraft klarer 



det ikke, og elektrisk kraft klarer det ikke. Men det var en annen 
tidsalder, mye smartere enn vår tidsalder. 
 
61-0108 Åpenbaringen kapittel 4 del 3, 35. Og vi fant endog den byen 
som kommer ned fra Gud, ut av himmelen ... Etter at jorden er blitt 
sprengt, og alt er gått i stykker, og ingenting er blitt igjen på jorden, 
uten vulkansk aske. (Det er alt som vil bli tilbake.) Det vil ikke være 
noe mer hav. Havet vil tørke opp.  
77 Jeg snakket med noen i går kveld, eller i går, der inne et sted, om at 
jorden en gang stod rett opp, slik, rundt solen. Det var samme 
temperatur overalt, oppover og nedover. Oppe i britiske isbreer, du kan 
bore deg ned der, 150 meter, og finne palmer. Ting skjedde plutselig, 
frøs dem, slik som en fryseboks gjør nå. Som å bli dehydrert, og så 
videre, og din fryseboks og dypfrysere, de holder jordbær og ting friske i 
mange år fremover. Skjønner? Det var på samme måte som det var på 
den tiden. Plutselig kommer det en antediluviansk ødeleggelse og 
oversvømmer hele jorden. Og da det skjedde, rystet atomkraften jorden 
ut av sine baner, og det frøs til, og der la hun seg. Skjønner? De graver 
seg ned og kan finne det, der oppe i de arktiske områdene, og rundt 
omkring, palmetrær og så videre. Det viser at det en gang var bebodd, 
vakkert satt opp. Og nå er det rystet tilbake.  
 
63-0323 Det Sjette Segl 293. Jeg kunne si noe virkelig bra akkurat her, 
men jeg tenker at jeg vil spare det til i morgen kveld. Ser dere? Ja vel. … 
og de har makt over vannene til å gjøre dem til blod, og til å slå jorden 
med plager, så ofte de ønsker det. 
294 Hva er det? Hva annet enn Ordet kan forårsake disse tingene? 
De kan gjøre hva de vil med naturen. Her er det. Det er de som 
igangsetter dette Sjette Seglet. De avdekker og åpner det opp. Det er 
Guds Kraft som forstyrrer naturen. Ser dere, det Sjette Segl er en 
fullstendig forstyrrelse av naturen. Får dere tak i det nå? Der har du 
ditt Segl. Hvem gjør det? Det er profetene, på den andre siden av 
Bortrykkelsen. Med Guds Kraft, Guds Ord, de bare fordømmer 
naturen. De kan sende jordskjelv, gjøre månen til blod, solen kan gå 
ned, eller hva som helst, på deres befaling. Amen! 
 
61-0101 Åpenbaringen kapittel 4, del 2, 60. Nå, "som det var i Noahs 
tid," smarte menn, smarte menn med sin atomkraft og alt mulig, kunne 
bygge pyramider og sfinks og så videre. "Som det var i de dager, slik 
vil det bli."  
 
Men arbeidet skal bli kortet ned i de dager, for det skal være et folk der 
som blir tatt ut i en bortrykkelse. I likhet med Enok, så er det et folk 



som blir båret over. Vi er i den gruppen denne formiddagen, det folket 
som blir båret over, slik som Noah ble, gjennom flommen.  
61 Men husk, før ... Ikke glem dette. Før en dråpe regn falt, før det var 
noe som helst på himmelen, før Noah endog hadde fullført arken, da ble 
Enok tatt hjem. Enok ble bortrykket uten å dø, begynte bare å gå en dag, 
og- og han- gravitasjonen mistet grepet på ham. Og han fant den ene 
foten litt høyere, og den andre foten litt høyere, og en annen fot litt 
høyere. Og før du vet ordet av det, sa han: "Farvel, verden." Han bare 
dro opp i herligheten.  
62 Og da Noah så seg rundt og ikke kunne finne Enok noe sted. Han så 
seg rundt, og han visste ikke hvor Enok dro. Da sa han: "Det er på tide å 
komme i gang med byggingen av arken nå." Skjønner? Og han begynte 
å arbeide på arken, som skulle bære levningen over.  
 
53-1201 Guds Tilveiebrakte Vei 123. Åh, du, det er for sent å be da. 
Før du vet noen ting, du begynner å se deg rundt. Jeg kan høre den lille 
gutten si: "Pappa, sa Ordet at den eldste sønnen skulle bli drept, i 
hjemmet?"  
124 "Ja."  
125 "Vel, pappa, hva med vårt hjem?"  
126 "Sønn, vi er bare så trygge som vi kan være."  
127 "Hvordan vet du at vi er trygge?"  
128 "Vi har adlydt Guds Ord. Vi har ... Vi er under blodet. "  
129 Jeg kan høre ham si, bare litt senere, etter en stund, ser han ut av 
vinduet, den lille gutten gjør, se, det kommer to store svarte vinger som 
beveger seg gjennom luften. Det er døden. Og hvis de svarte vingene 
noen gang har rammet landet, så er det i dag. Vi har hatt jordskjelv; vi 
har hatt pest; Vi har hatt alle slags ting som kunne komme til dette 
landet, og alt slik som det gjorde i Egypt. Men den siste plagen som 
rammet Egypt før ødeleggelsen, var døden. Og den siste plagen som 
har rammet kirken, er en åndelig død. Riktig. Det er den siste tingen. 
 
La oss be. 
 


