Satans Eden nr. 37
Hva Er Meningen Med Et Rop, En Røst og En Basun?
27. mars 2022
64-0719M Basunfesten 135. Legg nå merke til at basunene, som vi taler
om, det er en sammenkalling for enten en fest, for en krig, for en
person, for en hellig dag eller noe slikt som det (Merket du at du sa: "For en
person?" Ja visst.), eller for et jubileumsår, en kunngjøring om en frihet som
kommer, når de kunne gå tilbake igjen. Nå, vi kunne ta en hel formiddag
på bare denne ene tingen. Men nå kommer vi inn på basunene. Dere har
en bakgrunn nå, i Seglene og i Menigheten. Nå, vi skal gå inn i basunen.
Basunen lød. Og basunen betegner enten en krig, eller en festdag,
eller ... Det som det betyr, er en sammenkomst av folket, en basun.
Paulus sa: "Når basunen gir en uklar lyd, hvem kan da gjøre seg rede
for krig, eller for fred, eller hva enn det er?" Hvem vet? Dere er nødt til
å vite hva basunlyden betyr. Derfor, når en basun lyder, da ser vi at noe
skjer på jorden i dag. Det er store problemer et eller annet sted; alle vet
det. Alle har blitt en nevrotiker. Hele verden er en nevrotisk verden, og
vi vet at det er noe som er galt. I Pentagon, overalt, vi vet at det er noe
som er galt.
Og jeg synes det er interessant at Herren, i oktober 2019, la det på mitt
hjerte å gå inn i endetiden galskap, og forkynne om endetidens nevrose,
som er endetidens galskap. Og vi forkynte om det i 11 uker, frem til 1.
desember 2019. Deretter talte vi om noen av begivenhetene i endetiden,
slik som de ti jomfruer, de ti sølvmyntene i Brudens krone, Tjenerne og de ti
talentene og deretter folket i den ellevte time. Det brakte oss inn i januar
2020. 12. januar 2020 talte vi om viktigheten av å forstå Budskapet, ved å
kjenne Ordet. Og vi viste alle disse falske doktrinene som har kommet frem
i dette Budskapet, fra folk som kunne sitere broder Branham. Men fordi de
ikke hadde noen anelse om hva Guds Ord sa, tok de deler av det som han
sa, og deretter laget de læresetninger ut av dem, som endte opp med å
forvrenge det han sa, og endte opp med å lære helt falske doktriner, slik
som "to sjeler", Syv Tordener", "polygami", "Pastoren er menighetens
ektemann". Så har du andre som hevder å tro på Budskapet, og de lærer
ting som: "Guds Sønn kom ikke inn i eksistens før jomfrufødselen, og det
fantes ingen tidligere eksistens av Guds Sønn". Og andre læresetninger,
som at når broder Branham kommer for å "ri denne stien en gang til", da vil
det komme en verdensomspennende tjeneste for denne verden". Og videre
er det ting de lærer, og som han aldri noen gang sa noen ting om, slik som

at "br. Branham var oppfyllelsen av Efeserne 4, og det finnes ikke lenger en
femfoldig tjeneste", og at "du trenger bare å høre på lydbåndene for å gå
bortrykkelsen." Ingenting om å bli født på ny, ingenting om å motta den
Hellige Ånd, men du må høre på disse lydbåndene for å gå bortrykkelsen."
Og alle disse tingene blir undervist fordi de kan være i stand til å bruke
fingeren til å trykke på «Spill av», men de har ikke den Hellige Ånd til å
forstå Ordet.
Og så talte den Hellige Ånd til meg og minnet meg om en serie som jeg
hadde undervist tilbake i 1997, om endetidens domsplager og endetidens
depresjonsdom. Og Han instruerte meg til å undervise dette på nytt igjen,
fordi mange mennesker ikke var til stede på den tiden for å kunne høre og
gjenkjenne hva som skulle komme. Og det gjorde jeg den 19. januar, og
den uken rammet pesten fra Wuhan, USA. Og siden da har det vært Ord på
Ord og linje på linje. Og vi har blitt trukket inn i dette Guds Ord for denne
siste timen som aldri før. Og når vi leste det fra vår profets Budskap, og vi
tok det tilbake til Ordet, da har det blitt levende, og vi ser selve oppfyllelsen
av løftene i endetiden.
Den neste uken, vi er fremdeles i januar 2020, den 26, da brakte vi ut om
Daniel 8, og hvordan Trump fikk produksjonen til å blomstre, men at han
stod opp imot paven, og hans makt ville bli brutt uten hender. Jeg sa at det
betyr at han på en eller annen måte ikke ville fortsette, og at noe ville skje
der han ville bli tatt ned, og paven ville være involvert. Det var 10 måneder
før valget, og han var så langt foran på meningsmålingene på den tiden, og
Biden kom aldri ut av kjelleren for å drive valgkamp. Det så ut som en seier
for Trump, men vi vet alle hva som skjedde 10 måneder senere, da det ble
oppdaget etter at valget var over, at valget ble stjålet ved hjelp av tre
Vatikan-satellitter.
I den samme prekenen talte jeg om nasjonene som settes i en klemme, og
om presset. Og vi leste det som Jesus sa i Lukas 8, jeg sa: "La oss lese
hva mer Jesus sa ville komme over jorden. Så etter at Han taler om at
nasjonene settes i en klemme, at de trykker ned nasjonene, så legger
Han til, med rådvillhet; og dette ordet rådvillhet, det betyr at det ikke finnes
noen vei ut av denne situasjonen, å være fortapt. Så vi ser at mye av det
som Jesus profeterer om, som skal komme, det har å gjøre med vårt
finansielle system. Nå hopper vi ned til vers 29 hvor Jesus taler om at Israel
blir en nasjon:

Lukas 8:29 Så fortalte Han dem en lignelse: «Se på fikentreet og alle
trærne!
30 Så snart de begynner å skyte knopper, ser dere og vet dere av dere selv
at sommeren er nær.
31 Slik skal dere også vite at når dere ser disse ting skje, så er Guds
kongerike nær.
32 Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette har
hendt.
33 Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri noensinne forgå.
Så stilte jeg spørsmålet: "Så hva er dette at nasjonene settes i en klemme,
og hvorfor er de så rådville? Dette er hva vi må vite om vi skal forstå hvorfor
alle på jorden kommer til å bli påvirket. Ordet "en klemme", kommer fra
det greske ordet, "sunoche", som betyr: "Presse sammen, klemme til, en
innsnevring, en begrensning eller et press. Å holde sammen med
tvang. Å presse på hver side, som å tvinge et skip inn i en smal kanal, eller
tvang av et dyr inn i en posisjon der det ikke kan bevege seg, slik at bonden
kan administrere medisinering. Å utøve tvang."
Og jeg sa: Fra dette kan vi se at hele verden blir skjøvet eller presset inn i
en universell tilstand fra alle kanter, for å motta eller være åpen for å bli
kausjonert ut av Roma. Og så ser vi at verden vil bli rådvill av denne
tvangen. Og ordet rådvill betyr at det er ikke noen vei ut, og dermed vil
verden begynne å få panikk. Husk at broder Branham sa at verden må
komme inn i en nevrotisk tilstand. Og den første fasen av denne nevrosen,
er angst, som er å bekymre seg for hva som kan skje. Lukas 21:26
Mennesker skal få hjertesvikt av frykt og gru for alt det som skal komme
over jorden. For himlenes krefter skal rokkes.
Og så, i løpet av de neste to årene har vi sett alt dette bli oppfylt, og vi er
midt inne i den største klemmen som verden noensinne har sett. Deretter, i
den samme serien, Avdekkingen Av Gud, gikk vi videre inn i disse tingene
og viste frem ting.
Så, i desember 2020, kunngjorde de utrullingen av vaksinene "Generelt er
det usannsynlig at vaksinen vil være tilgjengelig for allmennheten før til
våren eller sommeren 2021. Minst én tidslinje antyder mars-april 2021.
Og i mars 2021 talte vi om dyrets merke, og hvordan utrullingen av det
synlige dyrets merke ville finne sted. Og vi sa i Avdekking av Gud nr. 204,

Broder Branham sa i sin preken: 57-0120E Gud Holder Sitt Ord 59. For
en skam. Vel, de må ha slike ting som det. Det er nødt til å skje for å
være i takt med dagens ånd.
60 Det er grunnen til at denne kirken kommer inn med tilbedelse av Maria,
og andre kvinner og slike ting. Det er den samme ånden, under et
religiøst hode. Og det er grunnen til at de må få dine tanker bort fra det
uforfalskede Guds Ord. Så de produserer slike TV program. Ja visst.
61 Ser du vrien vi er i? Ser du den amerikanske ungdommen, hvilken
tilstand den er i? Det er morgendagens menn og kvinner. Ikke rart at Jesus
sa: "Hvis ikke disse dager blir forkortet, vil intet kjød bli frelst." Derfor
baserer jeg tankene mine her, at vi er ved enden. Herren Jesus kommer
snart.
62 Men, dagens ånd, åh, kan dere se det? Begynn å tenk. Kan dere se
hva som har skjedd? Før dette store angrepet, som kommer, for å
bringe dyrets merke og for å oppfylle Skriften, ved å tvinge folket,
etter at de har fått sin kontroll, akkurat slik som det er i andre land,
tvinger dem til ting som de ikke aksepterer, for å få forfølgelsen og
boikotten til å komme. Kan dere ikke se at Amerika har falt for glamouren
og gudinnen? Og dette har gitt betaling til djevelen i kjødets verden, og
gjort det mulig for dette til å presentere seg selv. Amen. Jeg håper
dere forstår dette. Hold dere borte fra det. Jeg bryr meg ikke om hvor
mange D.D.er, Ph.D.er, eller hva enn som står bak det; det er en løgn.
63 "For la hvert menneskes ord være løgn, og la mitt ord være
sannhet," sier Herren. "For himmel og jord vil forgå, men mine ord skal
aldri forgå."
Legg merke til at han sa: "Etter at de har fått sin kontroll "... Så hva betyr
det? Ifølge ordboken betyr det "Å bli værende i, eller fortsette videre i en
spesifisert tilstand." Det ville da være disse nedstengningene som vi har
sett over hele verden. Disse bestemmelsene om å bli værende hjemme.
Dette er deres kontroll av oss, som vi går gjennom, eller nettopp har gått
gjennom. Og legg merke til hans ord: Før dette store angrepet som
kommer, for å bringe dyrets merke, og for å oppfylle Skriften, ved å
tvinge folket, etter at de har fått sin kontroll, akkurat slik som det er i
andre land. De tvinger dem til ting som de ikke har godkjent, for å få
forfølgelsen og boikotten til å komme.

Vel, han sa: Etter at de har fått kontrollen. Og ordet Fått (gotten) betyr:
"Å komme inn i en spesiell stilling, å ankomme til, oppnå noe, å lykkes, å
bli gjort mulig eller bli tillatt:"
Så vi ser at etter denne ordren om å bli værende i hjemmet, og denne
nedstengningen, etter det, hva skjer da? Han sa at det neste er "dette
store angrepet som kommer" ... og hva vil forårsake dette store
angrepet?
Legg merke til dette: " Før dette store angrepet som kommer, for å
bringe dyrets merke, og for å oppfylle Skriften, ved å tvinge folket,
etter at de har fått sin kontroll, akkurat slik som det er i andre land. De
tvinger dem til ting som de ikke har godkjent, for å få forfølgelsen og
boikotten til å komme.
Så vi ser at han forteller oss at etter denne ordren om å bli værende i
hjemmet, var gitt, og dette har allerede funnet sted i alle land på jorden.
Han sier: "Etter det, da kommer denne tvangen." Så vi stiller spørsmålet:
Tvang til hva da? Og hva vil den tvangen føre til? Har denne tvangen noe
å gjøre med det angrepet som kommer, som han sier skal komme etter at
de har fått kontrollen?
Så, hva taler han om her? Dette er merkelig språk tilbake på 1960-tallet,
men ikke så rart nå når vi har fått våre øyne åpnet opp, for å se Ordet bli
oppfylt rett foran våre øyne. Han taler om den tiden når den store
kontrollen, eller nedstengningen kommer. Og det vil være en universell
ting som er over alle nasjoner. Og hva betyr det: etter at de har fått
kontrollen? Vel, enhver kvegmann vet at en inngjerding er et sted hvor
styringen blir holdt, og hvor man ikke kan bevege seg fritt. Hans frihet er
midlertidig blitt tatt fra ham, til de kan få injisere ham med den sprøyten han
trenger. Så han er i en inngjerding, et sted for innesperring, til de som har
kontroll, bestemmer seg for å slippe ham ut. Og vanligvis vil den friheten
bare komme etter at han er blitt injisert eller merket. Og han er i
virkeligheten aldri helt fri, fordi han er blitt merket. Legg merke til at han
sier: "ting som vi aldri ville akseptere, men som har vært i praksis i
andre land".
Så hva er de tingene som vi aldri har akseptert, men det er land har
allerede har akseptert det?

Og svaret er diktatur og tyranni? Ingen frihet til å komme sammen? Ingen
ytringsfrihet. Ingen frihet til å eie skytevåpen? Det kommer alt sammen ned
til avslutningen, brødre og søstre, og det kommer hit.
Før dette store angrepet som kommer, for å bringe dyrets merke, og
for å oppfylle Skriften, ved å tvinge folket, etter at de har fått sin
kontroll, akkurat slik som det er i andre land. De tvinger dem til ting
som de ikke har godkjent, for å få forfølgelsen og boikotten til å
komme.
Nå, på den tiden gikk jeg ikke lenger med dette sitatet, men broder Peter
sendte det nettopp til meg, etter som han har studert det, og det som broder
Branham sa videre, var fantastisk, fordi han forteller oss at vi skal holde oss
unna dette, når det kommer. Han sa: " Ser du ikke at Amerika har falt for
glamouren og gudinnen, og dette. Det har gitt betaling til djevelen i
kjødets verden, og gjort det mulig for dette til å presentere seg selv.
Amen. Jeg håper du forstår dette. Hold deg unna det. Jeg bryr meg
ikke om hvor mange DD-er, ph.d.-er eller hva som står bak, det er
løgn. "For la enhver manns ord være en løgn, og mitt være sant," sier
Herren. "For himmel og jord skal forgå, men Mitt Ord skal aldri forgå."
Så han advarte oss om å holde oss unna dette, når det kommer.
Tilbake til det jeg underviste for et år siden. " Så la oss omformulere dette
noen, ikke legge til eller ta bort, men bryte ned det han sa og sjekke ut hva
han mener med visse nøkkelord han legger ned her. Og det vil gi oss en
bedre forståelse av hva han sier.
1. Før dette store angrepet, som kommer. Det vil bringe dyrets merke
og oppfylle Skriften. Så hva er et angrep? Et angrep er definert som et
voldsomt eller destruktivt angrep som er forårsaket av kraften i store
mengder eller et overveldende stort antall. Slik Jesus taler om at
djevelen kommer på oss som en flom. Slik som vi nå har sett, hvor
denne såkalte pandemien har et overveldende stort antall mennesker
som er blitt smittet med det, og et overveldende antall døde, selv om
disse overveldende tallene kan være en vrangforestilling, og de kan faktisk
bare være fabrikkert, og ikke ekte.
Glem aldri hvordan Abraham beseiret de 5 kongene, da han brukte triks og
fikk mennene spredt utover, og de hadde fakler knyttet til tau, mange fakler
mellom hver mann, bundet i en viss avstand fra den neste. Så det så ut

som hele åssidene var strødd med soldater med opplyste fakler. Men
Abraham og hans menn var faktisk langt mindre i antall enn de 5 kongene.
Men i nattens mørke, spredt utover, basunlyder fra de forskjellige
strategisk plasserte mennene, så det hørtes ut som angrepet kom fra alle
retninger. Og derfor reagerte hærene til de 5 kongene på en så
fryktinngytende måte at de i deres forvirring begynte å kjempe med
hverandre i den mørke natten, og de drepte seg selv, og de etterlot lite
arbeid for Abraham og hans menn til å fullføre jobben. Og så, når broder
Branham taler om det angrepet som kommer, han sier at "dette angrepet
vil produsere en tvang av et eller annet slag"...
2. "Det vil være en tvang av folket" – så, når skjer denne tvangen av
folket? Og hva vil de tvinge på folket? Dette er spørsmål som alle de
troende i dette Budskapet skulle spørre seg selv. Og når vil dette skje? Han
forteller oss når denne tvangen vil finne sted. Han sier:
3. "Etter at de har fått sin kontroll". Så vi må spørre oss selv hva han
mener med: "har fått sin kontroll"?
Ordet fått, betyr: "Å komme inn i en spesiell stilling, å ankomme til, oppnå
noe, å lykkes, å bli gjort mulig eller bli tillatt."
Så, når det er blitt gitt tillatelse til at kontrollen kan bli utført, da vil tvangen
finne sted. Når kontrollen er blitt aktivert, da, når folket ikke har noe steder
de kan bevege seg, da vil tvangen begynne. Han forteller oss hvordan ting
vil utvikle seg, så når vi ser en del, da vil vi kunne forutse det neste trekk
som skal skje. Det er slik vi blir værende sammen med Ordet idet det vil
skje.
Og ordet kontroll, hva betyr det? Husk at broder Branham har vært en
cowboy, og jeg tror at han talte slik en cowboy vil si det, og at ingen virkelig
forsto det den gangen, før nå, etter at vi ser på manifestasjonen av det i
denne tiden. Fordi Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å skje. Og hvilket
perfekt bilde det er å se at folk har blitt satt under kontroll, eller rettere sagt:
inn i sine inngjerdinger, ved å være utsatt for en nedstengning over hele
verden frem til injeksjonene og merkingen har funnet sted.
Kveget er allerede eid av cowboyen, men han plasserer sin merking på
ham for å gi et ytre tegn, eller et merke på at kveget tilhører ham. Og det er
hva herskerne og Den katolske kirken er i ferd med å gjøre. De har stengt

ned verden. og de er nå i ferd med å påføre merket, som er deres tegn på
et eierskap.
4. Akkurat som det er i de andre landene, de tvinger dem inn i ting
som de ikke har godkjent. Kan dette være en verdensomspennende
vaksinering? Kan dette være et vaksinasjonskort, et grønt kort, slik som
jødene i Nazi-Tyskland måtte ha på seg en gul David-stjerne? Og deretter
bli tvunget til å ta en regelmessig oppdatering til et vaksinasjonskort, etter
regjeringens ordre. Det gjør folk om til kveg, og de må drives inn for å få en
vaksinasjon, og deretter bli registrert som en Hereford-kveg? Og så sier
han:
5. Og dette vil forårsake en forfølgelse. Hvorfor? Fordi mange vil være
imot dette, og Bibelen forteller oss at de vil bli forfulgt, sporet opp og
tvunget til å ta dette merket på dem. Bibelen sier de vil bli tvunget til å gjøre
det. Hvis ikke, vil de ikke kunne være i stand til å kjøpe eller selge.
Jeg er redd for at alle som hevder å være en kristen i denne verden, de ser
for seg at dette dyrets merke vil skje en eller annen gang langt inn i
fremtiden, og gitt til alle på jorden, både små og store, rike eller fattige,
slik vi leser i Johannes Åpenbaring.
Åpenbaringen 13:16 Han gjør slik at alle, både små og store, rike og
fattige, frie og treller, blir gitt et merke i sin høyre hånd eller i sin
panne,
17 og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket
eller dyrets navn eller tallet for hans navn.
18 Her er visdommen. La den som har forstand, regne ut dyrets tall, for det
er et menneskes tall. Hans tall er 666.
Legg merke til at han gjør slik at alle (han tvinger alle), hele verden,
enten de er små og store, rike og fattige, frie og treller, til å motta
merket. Legg merke til at det ikke er en frivillig ting, det de gjør. De er
tvunget til å gjøre det. Det betyr at de blir tvunget inn i det. Hvordan? For
hvis de ikke gjør det: "de vil ikke være i stand til å kjøpe eller selge, uten
den som har merket,"
Vel, Satan tenkte: "Jeg vil føre dem inn i Laodikea, og det vil få Ordet i dem
til å dø rett der. Jeg vil kvele ordet med denne verdens bekymringer." Jesus
fortalte oss dette i Matteus 13. Men det fungerte ikke på alle, så da går han

til plan "B". Og det står: "Han gjør slik at alle, han tvinger alle, små og
store, rike og fattige, frie og treller, til å motta dette merket. "
Og så forteller Johannes oss: "Her er visdommen. La den som har forstand.
Hans tall er 666.
Nå, aldri tidligere, på noe tidspunkt på jorden, i verdenshistorien, har vi
noen gang hatt et slikt medisinsk tyranni, at alle på planeten blir tvunget til å
ta en vaksine, en injeksjon i armen. Og hvis du nekter å ta den, vil du bli
nektet å sette deg på et fly, eller reise med et tog eller et skip, eller å bruke
noe offentlig transportsystem. Og du vil heller ikke kunne avgi en
valgstemme, eller holde på en jobb, eller til og med kjøpe deg mat og andre
nødvendigheter å leve. Jeg vil si det er absolutt "en tvang", mine brødre og
søstre.
Nå, alt dette for en bakgrunn. Denne formiddagen vil jeg granske:
1. Tessalonikerbrev 4:13-18 Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende,
brødre, om dem som har sovnet inn, så dere ikke sørger som de andre som
ikke har noe håp.
14 For dersom vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud,
gjennom Jesus, føre dem som er sovnet inn, sammen med Ham.
15 For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen
til Herrens nærvær, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er
innsovnet.
16 For Herren Selv (Og hvem er denne Herren? Det er Jehova Elohim,
Ordet, og hva skal Han gjøre?) skal med et rop, med en overengels røst
og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå
opp først.
17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket samtidig opp i skyer
sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med
Herren.
18 Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord.
Så hva er dette Ropet? Det er Ordet, Budskapet for denne tiden. Og hva er
overengelens Røst? Det er Guds Ord. Og hva er Guds Basun? Det er Guds
Ord. Gud kommer ned med sitt Ord, fordi Han er Ordet. Og de tre tingene
Han gjør i Ord, Ord og Ord. Et Rop, en Røst og en Basun, det er Ord, Ord
og Ord. Gud, ved Sitt Ord, gjør alle disse tre. Det er nøkkelen.

Jesus, som kom frem, hadde et Rop, et offentlig Budskap gikk frem.
Deretter kom det en veldig privat oppstandelsestjeneste (en Røst). Deretter,
en borttakelse av de oppstandne (en Basun). Og det som skjedde i Alfa, må
bli gjentatt igjen i omega.
Legg merke til at vi ser dette i: Matteus 25:6 Men ved midnatt lød det et
rop: Se, brudgommen kommer (Se, kikk etter, Brudgommen er her, Hans
Parousia er her). Gå ut og møt ham!
Og det ordet rop, betyr: Å skrike ut, å rope høyt, en høy stemme. Et rop og en høy stemme, er et offentlig budskap. Men den samme som gir ut det
offentlige Budskapet, dvs. ROPET, er også den samme som gir ut en privat
oppstandelsesrøst, slik som Jesus gjorde i alfa. Og deretter, en Basun.
Basunen er ikke et instrument, slik som en trumpet, men det sies i Skriften
at det er en basunrøst. Og det betyr at den også har et Budskap. Og dette
blir talt om i mange skriftsteder. Den Basunen, den har en Røst. Den
samme Røsten som er i Ropet, er den samme Røsten som er i
Basunrøsten.
Du sier: En Basunrøst? Ja, det var det jeg sa. Hvis Herren Selv gjør alle
disse tre tingene i Sin Parousia, og Han er Ordet, da vil det være den
samme Ordets Røst som gjør alle disse tre. Må være det, fordi det er Guds
røst, ikke en manns røst.
Åpenbaringen 1:10. På Herrens dag var jeg i Ånden, og bak meg hørte
jeg en sterk røst, som av en basun.
11 Den sa: «Jeg er Alfa og Omega, Den Første og Den Siste,» og: «Det du
ser, skriv det ned i en bok og send det til de sju menighetene som er i Asia:
til Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea.»
Åpenbaringen 4:1. Deretter så jeg, og se, en dør var åpnet i himmelen. Og
den første røsten jeg hørte var som en basun som talte til meg og sa:
«Kom opp hit, og Jeg skal vise deg hva som må skje etter dette.»
Åpenbaringen 8:2. Og jeg så de syv englene som står framfor Gud, og
det ble gitt dem sju basuner.
Åpenbaringen 8:6. De syv englene som hadde de sju basuner, gjorde
seg så klare til å blåse i dem.

Åpenbaringen 8:13. Og jeg så, og jeg hørte en engel fly midt på himmelen
og si med høy røst: «Ve, ve, ve over dem som bor på jorden på grunn av de
andre basunrøstene fra de tre englene som skal til å blåse!»
David sa i Salme 47:6 Gud fór opp med et rop, Herren med en basunlyd.
Det var det som Paulus lærte nøyaktig, og David profeterte det 700 år før
Paulus lærte oss det i Skriften. Så Guds Rop er knyttet til Guds Basun, og
vi vet at en basun kaller til en samling av folket, og at den også
erklærer krig.
64-0719M Basunfesten 135. Legg nå merke til at basunene, som vi taler
om, det er en sammenkalling for enten en fest, for en krig, for en
person, for en hellig dag eller noe slikt som det (Merket du at du sa: "For en
person?" Ja visst.), eller for jubileumsåret, kunngjøringen om friheten som
kommer, når tid de kunne gå tilbake. Nå, vi kunne ta en hel formiddag på
bare denne ene tingen. Men nå kommer vi inn på basunene. Dere har
bakgrunnen nå i Seglene og Menigheten. Nå skal vi gå inn i basunen.
Basunen lød. Og basunen betegner enten en krig, eller en festdag,
eller ... Det som dette betyr, det er en sammenkomst av folket,
basunen. Paulus sa: "Når basunen gir en uklar lyd, hvem kan da
forberede seg for krig, eller for fred, eller hva enn det er?" Hvem vet?
Dere er nødt til å vite hva basunlyden betyr. Derfor, når en basun lyder,
da ser vi noe skje på jorden i dag. Det er store problemer et eller annet
sted; alle vet det. Alle har blitt en nevrotiker. Hele verden er en
nevrotisk verden, og vi vet at det er noe som er galt. I Pentagon,
overalt, vi vet at det er noe som er galt.
Det jeg vil oppnå i denne prekenen denne formiddagen, er å gjøre deg
oppmerksom på at Ropet, Røsten og Basunen, de er alle det samme Ordet
som kommer i tre faser. ET ROP, EN RØST, EN BASUN. Ropet er
Budskapet, som er Guds Ord. RØSTEN er Guds Ord. Og Basunen er en
røst fra Basunen, som også er Guds Ord.
61-0108 Johannes Åpenbaring Kapittel 4 Del 3, 105 Men du legger
merke til det, her inne, det var ikke nådestolen, fordi der var det lyn, torden
og røster. Det finnes ikke noe lyn og torden ved nådestolen. Det er
dom. La oss slå opp i 2. Mosebok 19. Det 19. kapittel i 2. Mosebok, og la
oss begynne med det 16. vers. Så skjedde det (Hør hva... Så skjedde det
på den tredje dagen da morgenen brøt fram, da tok det til å tordne og lyne.

En tung sky la seg over fjellet, og det hørtes en sterk basunlyd. (Hva er
basunens røst? Erkeengelen.) ... Da skalv alt folket i leiren ... (Lytt nå.) ...
alt folket i leiren, skalv. Dom... Puh. De hadde marsjert ut dit, og Gud hadde
gitt dem nåde med på reisen. Men de hadde krevd en lov. De... Gud ønsket
at de skulle være en interdenominasjon. De ønsket å lage et kirkesamfunn
ut av det, noe de kunne argumentere for, i stedet for bare å følge Gud og
leve under Hans jurisdiksjon, under Hans kraft. Nåde hadde gitt dem en
profet. Nåde hadde gitt dem en forsoning (et lam). Nåde hadde gitt
dem alle disse tingene, og likevel ønsket de dom. De ville ha noe som
de kunne gjøre. Gud sa: "Samle dem sammen, så skal jeg la dem få vite
hva det er. Jeg skal vise dem hva det er." Les dette. Hør etter. Og
Basunens lyd økte og ble sterkere og sterkere, til den rystet jorden. Ser du
hva dom er? Jeg vil ikke ha det. Gi meg nåde. Og... [Noen spør: "Broder
Branham?" --Ed.] Ja. [Broderen ber om den siste skriftstedhenvisningen Red.] Det var 1. Mosebok 19:16.
65-1204 Bortrykkelsen 164. Derfor, Budskapet kaller Bruden sammen.
Ser dere? Ropet og Basunen… Den samme Ene, Han, med en høy røst,
Han ropte ut med dette ropet og en røst, og vekte Lasarus. Med en høy
røst ropte Han, “Lasarus, kom frem.” Skjønner? Og røsten vekker opp
den sovende Bruden, de sovende døde.
165. Og basunen, “med lyden av en basun.” Og, når den gjør det, kaller
den. Alltid, en basun kalte Israel til basunfesten. Skjønner? Som, var en
Pinsefest, den store Festen i himmelen; og Basunfesten. Og, nå, en
basun kunngjør en sammenkomst, “Kom til Festen.” Og nå er det
Lammets Måltid i himmelen. Legg nå merke til det. Samlingsdagen; og
Bruden; Basunfesten, Bryllupsmåltidet. Vi har sett det i forbilder. Nå, bare
se et øyeblikk før vi avslutter.
Legg merke til hvordan Gud talte om basunen som profetens røst i Amos
3:6 Eller blåser noen i basun i en by uten at folket skjelver? Eller skjer
det vel en ulykke i en by uten at Herren har gjort det?
7 Sannelig, Herren Gud vil ikke gjør noe før han har åpenbart sin
hemmelighet til sine tjenere, profetene.
8 Når løven brøler, hvem skulle ikke da bli redd? Når Herren Gud taler,
hvem skulle ikke da profetere?
Så selv om en Basun betegner Guds røst som taler, så kommer den
gjennom en profet.

Nå, gjennom hele Det Gamle Testamente ser vi at når en basun lyder, det
er forbundet med en samling av folket, og en erklæring om krig, slik broder
Branham lærte oss.
Apostelen Paulus nevner også dette i 1. Korinterbrev 14. Der forbinder
han en blåsing i en basun med en erklæring om krig. 1. Korinterbrev 14:8.
For om basunen lager en uklar lyd, hvem vil da gjøre seg klar til strid?
Vi leser i Esekiel 7:14 De blåser i basun og gjør alt ferdig, men ingen
drar ut til strid. For min harme er vendt mot hele deres hop.
15 Sverdet utenfor, pesten og hungeren innenfor. Den som er ute på
marken, skal dø ved sverdet. Og den som er inne i byen, ham skal sult
og pest fortære.
16 Om noen av dem kommer unna, skal de alle være på fjellene som
kurrende duer i dalene, hver for sin misgjernings skyld.
Og vi leser også i Jeremia 4:5 Forkynn det i Juda og kunngjør det i
Jerusalem og si: Blås i basun i landet! Rop ut med full røst og si: Samle
dere og la oss gå inn i de befestede byene! (Hvorfor? Fordi basunen
erklærer krig. Den samler først folket, og deretter krig.)
6 Løft opp banner bort imot Sion, flytt bort, stans ikke! Jeg lar ulykke
komme fra nord og stor ødeleggelse.
7 En løve er steget opp fra sitt kratt, han som ødelegger folkene har brutt
opp, har dratt ut fra sitt hjem for å gjøre ditt land til en ørken. Dine
byer skal ødelegges, så ingen bor der. (Høres for meg veldig profetisk ut,
til å være for denne tiden.)
Igjen ser vi at basunen er et varsel om krig, slik vi leser i Jeremia 4:19 Mitt
indre, mitt indre! Jeg skjelver av angst! Å, mitt hjertes vegger! Mitt hjerte
bruser i meg, jeg kan ikke tie! For basunlyd, krigsskrik har du hørt, min
sjel!
20 Ødeleggelse på ødeleggelse roper de om. Hele landet er ødelagt. Brått
er mine telt ødelagt, i et øyeblikk mine teltduker.
21 Hvor lenge skal jeg se banneret? Hvor lenge skal jeg høre
basunlyd?
22 Uklokt er mitt folk, meg kjenner de ikke. De er uvettige barn (drukket
fra sans og samling, sanseløst beruset.), og uforstandige er de. De er
kloke til å gjøre ondt, men å gjøre det gode skjønner de ikke.
23 Jeg så jorden, og se, den var øde og tom. Jeg så opp til himmelen, og
dens lys var borte.

24 Jeg så fjellene, og se, de bevet, og alle haugene skalv.
25 Jeg så, og se, det var intet menneske mer, alle himmelens fugler var
fløyet bort.
26 Jeg så, og se, det fruktbare land var en ørken. Alle dets byer var
brutt ned av Herren, av hans brennende vrede.
27 For så sier Herren: Hele landet skal bli til ørken. Men jeg vil ikke gjøre
helt ende på det.
28 Derfor skal jorden sørge, og himmelen der oppe skal mørkne til, for jeg
har talt det og villet det slik. Jeg angrer det ikke og tar det ikke tilbake.
Og vi leser i 2. Peter 3:10 Men Herrens dag skal komme som en tyv om
natten. Da skal himlene forgå med et kraftig brak, og elementene skal
oppløses av brennende (intens) hete. Både jorden og alle
menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp. (fullstendig
nedbrent)
11 Derfor, siden alt dette skal gå i oppløsning, (en fullstendig
tilintetgjørelse til støv) hvor mye mer bør dere da ikke holde ved i en hellig
ferd og gudsfrykt,
12 mens dere lengter etter og ivrig venter på nærværet av Guds dag. På
den dagen skal himlene fortæres av ild, og elementene skal smelte med
brennende (intens) hete.
Altså, slik som Peter fortalte oss, at Herrens dag vil komme med en kraftig
eksplosjon og en intens hete. Hvor høy varme? Omtrent 6.000 grader
Celsius, det samme som solen har. Så når Peter kaller det en intens hete,
da er det akkurat hva det er.
Og i Sefanja 1:16 En dag med basunklang og hærskrik mot de
befestede byer og de høye murtinder.
17 Da vil jeg sette slik angst i menneskene at de går der som blinde
(Laodikea), fordi de har syndet mot Herren. Deres blod skal utøses som
støv, og deres kjøtt som møkk.
18 Verken deres sølv eller deres gull skal kunne berge dem på Herrens
vredes dag. Ved hans nidkjærhets ild skal hele jorden bli fortært. For
han vil gjøre ende, ja, brått gjøre ende på alle dem som bor på jorden.
Jeremia 6:17 Jeg satte vektere over dere og sa: Gi akt på basunens lyd!
Men de sa: Vi vil ikke gi akt.
18 Derfor hør, dere hedningefolk, og vit, du menighet, hva som skjer iblant
dem.

19 Hør, du jord! Se, jeg lar ulykke komme over dette folket, som en frukt av
deres onde råd. For de har ikke gitt akt på mine ord, og de har forkastet min
lov.
Esekiel 33:3 og han ser sverdet komme over landet og blåser i basunen
og advarer folket,
4 men den som hører basunens lyd, ikke lar seg advare, og sverdet
kommer og tar ham bort, da skal hans blod komme over hans eget hode.
5 Han hørte basunens lyd, men lot seg ikke advare, hans blod skal komme
over ham selv. Men hadde han latt seg advare, så hadde han berget sitt liv.
6 Men når vekteren ser sverdet komme og ikke blåser i basunen, og folket
ikke blir advart, og sverdet kommer og tar bort noen av dem, da blir han tatt
bort for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av vekterens
hånd.
Og vi vet at Joels bok også taler til oss om endetiden, så vi ser i
Joel 2:1 Blås i basun på Sion! Blås alarm på mitt hellige berg! La alle
som er i landet beve. For Herrens dag kommer - den er nær,
Så det ordet som kommer på den tiden, vil være en basun som samler oss i
sikkerhet, mens den erklærer krig over verden.
Jesus talte om denne store basunen i Matteus 24:31 Og Han skal sende
Sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle sammen
Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av himmelen til
den andre.
Og i 1. Korinterbrev 15:52 taler apostelen Paulus om denne siste trump
som det som fører til vår forandring og fanger bort.
1. Korinterbrev 15:52 i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For
basunen skal nemlig lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og
vi skal bli forvandlet.
53 Det er nemlig nødvendig at dette forgjengelige må bli ikledd
uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet.
54 Når så dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet og dette
dødelige er blitt ikledd udødelighet, da skal det gå i oppfyllelse, det ord som
er skrevet: Døden er oppslukt til seier.
55 Død, hvor er din brodd? Dødsrike, hvor er din seier?
56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.
57 Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus.

64-0719M basunfesten 282 Legg nå merke til det, idet vi avslutter, den
tjenesten, slik som den syvende engelen, disse to vitnene, de hadde, under
den Syvende Basunen, like før, den sjette Basunen, like før den Syvende
Basunen finner ...
283 Husk nå, og jeg sa at jeg skulle bringe tilbake denne Store Basunen...
Han sa, hva ville han gjøre her borte i Jesaja? Han sa at når den Store
Basunen ville lyde (den Store Basunen, ikke basuner nå, Basunfesten,
det er to av dem, Moses og Elias, til å kalle på basunene), men under den
Store Basunen (Herrens komme, for å kunngjøre at Josef kommer
tilbake. Ser du?) at alle nasjoner skulle samle seg i Jerusalem. Amen.
Det finner du i Jesaja. Jeg ga det nettopp til dere for en stund siden, et av
de kapitlene vi leste. Det er i Jesaja 18:1 og 3.
64-0719M Basunfesten 142 Legg merke til at en basun er for å kalle
sammen folket - samle seg sammen for noe. En gang kunngjorde den en
viktig person, slik som med Josef. De blåste i basunen, og Josef kom frem.
Det var et symbol på den Store Basunen (som vi talte om, og vi kommer til
det etter en stund) i Jesaja, som sier at når den Store Basunen lyder og
banneret vil bli løftet opp der ute, da vil det komme en tid når den Store
Basunen vil lyde; og alle nasjoner vil samle seg i Jerusalem. Det er
når tusenårsriket begynner, den Store Basunen.
Vel, brødre og søstre, hva er den siste begivenheten som finner sted på
jorden før tusenårsriket kan begynne? Det er Armageddon, og
ødeleggelsen av alle de nasjoner som kommer mot Israel. Da vil jorden
bli gjort til aske, og vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før plantelivet kommer
opp på jorden, men vi vil være i et bryllupsmåltid. Og jeg tror ikke at vi skal
ha så mye oppmerksomhet til disse detaljene på den tiden. Så idet jeg
avslutter, la meg bare si dette: Løvhyttefesten var en fest hvor alle jordens
folk skulle komme til Jerusalem, hvor et eller flere telt ble satt opp for folket
til å komme, mens de tilba Gud. Til slutt, la meg lese noen vers i Skriften til
å tenke på, idet vi gjør oss klar til å avslutte i bønn.
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.
13 På den dag skal Herren sende en stor redsel over dem, så de tar fatt på
hverandre og løfter hånd mot hverandre.

14 Også Juda skal stride i Jerusalem. Fra alle kanter skal hedningefolkenes
gods sankes sammen, gull og sølv og klær i stor mengde.
15 Den samme plage skal også ramme hestene, muldyrene, kamelene,
eslene og alle andre dyr i leirene.
16 Alle de som blir tilbake av alle de hedningefolk som angrep
Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe Kongen, Herren, hærskarenes
Gud, og for å delta i løvhyttefesten.
17 Men om noen av jordens ætter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe
Kongen, Herren, hærskarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem.
18 Om egypterne ikke drar opp og ikke møter fram, da skal det ikke komme
regn hos dem heller. Den samme plage skal ramme dem, som Herren lar
ramme de hedningefolk som ikke drar opp for å delta i løvhyttefesten.
19 Slik skal den straff være som rammer Egypt og alle de hedningefolk som
ikke drar opp for å delta i løvhyttefesten.
5. Mosebok 16:16 Tre ganger om året skal alle menn blant dere vise seg
for Herrens, din Guds åsyn på det sted han utvelger: på de usyrede brøds
høytid og på ukenes høytid og på løvhyttefesten. Ingen skal vise seg for
Herrens åsyn tomhendt.
La oss be.

