Satans Eden nr. 38
Spansk Ministermøte, den 2. april
Søndag den 3. april, 2022
Brian Kocourek, Pastor
3 pastorer fra Paraguay, Chile og Peru har sendt inn ett spørsmål hver for
dagens møte.
Spørsmål 1) Hvem er de nasjonene som vil lede slaget utført av Gog og
Magog, på hvilket tidspunkt skjer det, og hva er deres forbindelse med
Jeremia 38:8 og Åpenbaringen 20:14, og de etterfølgende vers?
Svar på spørsmål 1)
Aller først, det er ingen sammenligning mellom slaget fra Gog og Magog, og
Jeremia 38:8 Så gikk Ebed-Melek ut av kongens hus og talte til kongen og
sa: Det er heller ingen forbindelse mellom Jeremia 38:8 og Åpenbaringen
20:14. 14 Deretter ble Døden og Dødsriket kastet i ildsjøen. Dette er den
annen død. Så jeg tror vi har fått feil skriftsteder for våre spørsmål. Derfor,
aller først, for å svare på spørsmålet, må vi først få vårt skriftsted riktig.
Det er ikke Jeremia 38:8. Men jeg tror at broderen egentlig kan ha ment
Esekiel 38:8. 8 Når lang tid er gått, skal du bli mønstret. Ved årenes ende
skal du komme til et land som er utfridd fra sverdet. Dets folk er samlet fra
mange folkeslag, opp på Israels fjell, som stadig hadde ligget øde. Men nå
er det ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen.
Ja vel, dette taler om når Russland, og hennes allierte, kommer ned for å
kjempe mot Israel. Men det har ingenting å gjøre med Åpenbaringen 20,
som er etter tusenårsriket, når hele jorden er oppstått, foran dommen for
den hvite trone.
Men vi ser dette endetidsscenarioet i Sakarja 14, når Russland kommer
ned for å kjempe mot Israel, og hva som skjer med dem.
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.
Men i dette neste sitatet hører vi broder Branham, som svarer på et
spørsmål som blir stilt om Esekiel 38.
61-0723E Spørsmål og Svar, Gud som blir misforstått, 101. Vil Esekiel
38 og 39 skje før bortrykkelsen? Nå, hvis du vil legge merke til det, at
Esekiel 38 og 39 handler om Gog og Magog, som er Russland, landet i
nord. Nå, jeg sier ikke at dette er riktig, men min måte å undervise det på,
er at det kommer til å skje etter bortrykkelsen, etter at menigheten er
blitt tatt opp. Og Gud tar seg av Gog og Magog når de kommer ned der
foran Israel. Og jeg tror at det vil skje etter bortrykkelsen. Nå, det gjør
det ikke slik. Skjønner? Men det er bare min måte å lære det på. Jeg antar
at det er hva de ønsket å vite, hva min tanke var om det.
Det vi ser i Åpenbaringen 20:1-14, angår tiden etter at tusenårsriket er
over, og den generelle oppstandelsen skal finne sted. Da kommer Satan,
og alle de som tilhører ham, for å kjempe mot Kristi Brud og Jesus Kristus
selv. Og kan du gjette hva som skjer? Vi vil vinne.
Åpenbaringen 20:1 Deretter så jeg en engel som kom ned fra
himmelen. Han hadde nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden.
2 Han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og
bandt ham for tusen år,
3 og han kastet ham ned i avgrunnen og stengte ham inne og satte et
segl over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene før de
tusen år var til ende. Men etter alt dette skal han bli løslatt for en kort
tid.
4 Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble overgitt til dem å
holde dom. Deretter så jeg sjelene til dem som var blitt halshogd for Jesu
vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, de som ikke hadde tilbedt dyret
eller hans bilde, og som ikke hadde tatt imot hans merke på pannen eller
hånden. Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år.
5 Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var omme.
Dette er den første oppstandelsen.

6 Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen. Over dem
har den annen død ingen makt, men de skal være prester for Gud og
Kristus, og de skal regjere med Ham i tusen år.
7 Når så de tusen år er omme, skal Satan slippes fri fra sitt fengsel.
8 Og han skal gå ut for å forføre folkeslagene som er ved de fire
verdenshjørner, Gog og Magog, for å samle dem sammen til strid.
Tallet på dem er som havets sand.
9 De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den
elskede Staden. Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem.
10 Djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel,
der dyret og den falske profeten er. Og de skal pines dag og natt i all
evighet.
11 Deretter så jeg en stor, hvit trone og Ham som satt på den. Jorden og
himmelen flyktet for Hans åsyn. Og det ble ikke funnet noe sted for dem.
12 Og jeg så de døde, små og store, stå framfor Gud, og bøker ble
åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er Livets bok. Og de døde ble
dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
13 Og havet gav fra seg de døde som var i det, og Døden og Dødsriket
gav tilbake de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine
gjerninger.
14 Deretter ble Døden og Dødsriket kastet i ildsjøen. Dette er den annen
død.
15 Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble kastet i
ildsjøen.
54-0515 Spørsmål og Svar, Bilde Av Dyret 129. Vil profetien om Esekiel
38 og 39 bli oppfylt før bortrykkelsen? Jeg tror ikke det. Jeg tror at det
neste vi ser etter, er menighetens bortrykkelse. Og deretter, det er da
at Gog og Magog kommer ned, det er de russiske hærer som kommer
inn etter...
Og så ga de enda et sitat fra 61-0723E Spørsmål og Svar, Gud Som Blir
Misforstått 143. Vil Esekiel 38 og 39 skje før bortrykkelsen? Nå, hvis du vil
legge merke til det, Esekiel 38 og 39 handler om Gog og Magog, som er
Russland, landet i nord.
Magog, Mesek og Tubal var alle sønner av Jafet, som var en av Noahs tre
sønner. Jafet og hans familie flyttet til området i dagens Russland.

. Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and
Japheth: and unto them were sons born after the flood.
1. Mosebok 10:1 Dette er de slekter som stammer fra Noahs sønner Sem,
Kam og Jafet. De fikk sønner etter vannflommen.
2 Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek og Tiras.
(I Esekiel 38 er Gog et individ og Magog er hans land. I 1. Mosebok 10 er
Magog en mann, og den stamfaren som har gitt sitt navn til en nasjon. Men
Gog er ikke nevnt her. Og flere hundre år senere har jødisk tradisjon endret
Esekiels "Gog, fra Magog" til "Gog og Magog". )
Broder Branham sa i sin preken 64-0830E Spørsmål Og Svar 1160-Q-392,
392. Menighetstiden avsluttes, og har mørknet bort, og Bruden er blitt kalt.
Har vi allerede gått inn i trengselsperioden? Nei, nei, nei, du er ... Jeg
skulle ønske at jeg bare kunne ha litt mer tid til det. Ser du? Bruden, når
hun er blitt tatt ut fra kirken, da vil menighetstiden opphøre. Laodikea
går inn i kaos; Bruden går opp til herlighet; og trengselsperioden
starter opp på den sovende jomfruen i tre og et halvt år, mens Israel
får sin profeti. Deretter vil trengselen starte opp over Israel. Og så
kommer slaget ved Harmageddon, som ødelegger alle ting. Og deretter
vender Bruden tilbake, sammen med Brudgommen, for ett tusen år,
tusenårsriket. Etter det kommer dommen for den hvite tronen. Etter det
kommer de nye himler, og den nye jord, og den nye byen som kommer ned
fra Gud, ned fra himmelen. Evighet og tid smelter sammen."
Legg merke til at han sa at Laodikea går inn i kaos. Bruden går opp til
herlighet. Og disse ordene kunne aldri ha vært mer sant enn det vi ser i
dag, et totalt kaos, helt til folk ikke vet om de er en mann eller en kvinne.
Eller om de er et menneske eller et eller annet dyr. Og det kan bare skje
når mennesker fullstendig har mistet sin forstand.
Endetidens galskap er blitt forutsagt for hele verden i denne siste
menighetstid.
Åpenbaringen 3:14 Og skriv til engelen for laodikeernes menighet: Dette
sier Han som er Amen, Det Trofaste og Sanne Vitne, Opphavet til Guds
skaperverk:
15 Jeg vet om gjerningene dine, at du verken er kald eller varm. Om du
enda var kald eller varm!

16 Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil Jeg spy deg ut av
Min munn.
17 Fordi du sier: «Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe,» og
du vet ikke at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken,
Legg merke til disse ordene, "Og du vet ikke", se på deres tilstand, og
likevel, på grunn av tilstanden i deres sinn, i denne tidsalderen, de vet ikke
engang om det. Hvordan kan en person i sitt rette sinn, være blind og
naken, og likevel, de vet ikke engang om det.
Broder Branham forkynte faktisk om denne tilstanden i sin preken 65-0815
Og Vet Det Ikke 77. Så det plasserer hele verden inn i galskap. Alle
sammen er sinnssyke. Og det har krøpet inn så gradvis, at folket ikke
en gang vet om det.
65-0815 Og Vet Det Ikke 82. La meg profetere noe for dere, rett før det
finner sted. Hele verden blir en del av galskapen og det vil bli verre og
verre og verre, inntil det vil bli en flokk med galninger. Og det er nesten blitt
slik nå.
65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 114. Den fullstendige, totale
galskapen, denne verden vil gå inn i den nå straks, den er nesten der
nå. Ja, du kan se fottrinnene av den.
64-0312 Da Øynene Deres Ble Åpnet, Kjente De Ham 29 Hele verden er
sinnssyk. Ja visst, mennesker er gale. Ingen mann kan skyte en annen
uten å være gal. Hele verden er gal. Absolutt, det er den. Bonden er gal for
forretningsmannen. Forretningsmannen er gal for bonden. Hvem er gal?
Alle sammen er det. Det finnes bare én fornuftig ting, og det er Jesus
Kristus, Guds Sønn. Og Hans evangelium har svaret på alle ting. Våre
bøker om psykologi, og alle disse tingene, er tull og tøys. Hvis det er i strid
med dette Ordet, kast alt sammen bort. Guds Ord har rett, og alle andre
tar feil.
Spørsmål 2)
Forkynte Noah og Enok samtidig?
56-0115 Tiden for et Vendepunkt 32 Legg merke til at der, tilbake på den
onde dagen, rett før ødeleggelsen, da hadde Gud en mann der ute som

forkynte evangeliet, en fattig mann, en ydmyk mann, ikke veldig mye av
denne verden, men en mann som hadde et hjerte til å lytte til Gud; Noah.
Der var Noah og Enok, som forkynte, i den samme tidsperioden.
56-0115 Tiden for et Vendepunkt 30. Nå, som vi ser at på den tiden
hadde Nimrod samlet sammen alle forbund, og han fikk alle
mennesker til å komme til Babylon og komme inn i dette store
forbundet. Og på den tiden hadde vi alt det onde som foregikk mellom
kvinnene, seksuelt og så videre. I den samme tiden hadde Gud et vitne på
jorden.
Svar på spørsmål 2) Legg merke til at han sier: I den samme tiden. Så blir
det etterfulgt av et kolon, og deretter blir andre ting sagt, etter et kolon. La
meg først og fremst si at ordene: "I den samme tid", det ville indikere at de
begge forkynte i den samme tidsalder, men ikke nødvendigvis i det samme
øyeblikk, samme time eller minutt.
Ordet: tid, betyr et system med sekvensielle relasjoner som enhver
hendelse har til noe annet, slik som fortid, nåtid eller fremtid; en ubestemt
og kontinuerlig varighet betraktet som det, der hvor hendelser etterfølger
hverandre. Så ja, Enok forkynte, og Noah etterfulgte ham. Tiden for Kristi
parousia er en serie med hendelser som åpner opp for en annen, slik som
De Syv Segl. Slik som et romersk lys. En eksplosjon kommer ut fra en
annen, og ut fra det kommer en annen, og deretter en annen, etc.
Men vi må stoppe her fordi et kolon blir brukt, og vi må vite hva et kolon
refererer til. Et "kolon" er dette tegnet (:), og det brukes til å markere en
viktig oppdeling i en setning, for å indikere at det som nå følger, er enten en
utdyping, en summering eller en slutning, av det som stod foran; og/eller
den blir brukt til å skille grupper av tall som refererer til forskjellige ting, slik
som timer fra minutter i 5:30;"
Så et kolon brukes her til å skille Nimrods tid, som kom etter flommen, fra
tiden før flommen, da Enok og Noah, som Peter sa, var en forkynner av
rettferdighet. Det er det som han sier etter et kolon, det er en adskilt tanke
fra det som han sa før kolon. Og likevel så brukes kolon til å knytte de to
tankene sammen, men ikke i en eskatologisk rekkefølge,
Så, etter at han snakker om Nimrod og tilstanden til folket etter dommen, så
vender han deretter tilbake til dem som var der forut for flommens dom. For

Nimrod sies å være Noahs oldebarn. Noah hadde en sønn, "Ham", Og Ham
hadde en sønn, "Cush", som var Noahs barnebarn, og så hadde Cush en
sønn, "Nimrod", som var Noahs oldebarn.
30 Enok, som vandret med Gud, ulastelig. Og samtidig som denne
ondskapen sto frem, da sto det frem engler på jorden. Englevesener
beveget seg inn til mennesket.
31 Et veldig vakkert bilde av i dag, også. Når det onde kommer frem, da
kommer også det gode frem.
32 Og legg merke til det, tilbake der på den onde dagen, rett før
ødeleggelsen, da Gud hadde en mann ute og forkynte evangeliet, en fattig
mann, ydmyk mann, ikke veldig mye av denne verden, men en mann som
hadde et hjerte til å lytte til Gud; Noah. Der var Noah og Enok, som
forkynte, i den samme tidsperioden.
33 Og hvis du legger merke til det, over i Åpenbaringen 11, det sa: "Jeg vil
gi mine to vitner kraft i den siste dagen," to vitner igjen, i den siste dagen,
Åpenbaringen 11, "og de gjorde tegn og under blant folket."
1. Mosebok 5:1 Dette er boken om Adams ætt: (slektslinje eller
slektshistorie) På den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds
liknelse,
2 til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem og gav dem
navnet menneske på den dag de ble skapt.
3 Da Adam var hundre og tretti år gammel, fikk han en sønn i sin liknelse,
etter sitt bilde. Han kalte ham Set.
4 Og Adams dager etter at han hadde fått Set, var åtte hundre år, og han
fikk sønner og døtre.
5 Alle Adams levedager ble ni hundre og tretti år. Så døde han.
Adam ble skapt på dag 6, og Adam var 130 år gammel da han "fikk" sin
sønn, Set. Deretter levde Adam ytterligere 800 år, så han levde 930 år til
sammen. Altså, han døde i år 930 etter skapelsen.
6 Da Set var hundre og fem år gammel, fikk han sønnen Enos.
7 Etter at Set hadde fått Enos, levde han åtte hundre og sju år, og fikk
sønner og døtre.
8 Alle Sets dager ble ni hundre og tolv år. Så døde han.

Ja vel, så i år 130 etter skapelsen ble Set født, og han fikk Enos, Adams
barnebarn, i en alder av 105 år. Og det betyr at Enos ble født i år 235. Og
siden han levde 912 år, døde han i år 1042.
9 Da Enos var nitti år gammel, fikk han sønnen Kenan.
10 Etter at Enos hadde fått Kenan, levde han åtte hundre og femten år og
fikk sønner og døtre.
11 Alle Enos' dager ble ni hundre og fem år. Så døde han.
Så Enos ble født i år 235 etter skapelsen. Og han var 90 år gammel da han
fikk Kenan, som var Adams oldebarn, slik at det ville være i år 325 etter
skapelsen. Og siden han levde 905 år, det betyr at han døde i år 1140.
12 Da Kenan var sytti år gammel, fikk han sønnen Mahalalel.
13 Etter at Kenan hadde fått Mahalalel, levde han åtte hundre og førti år og
fikk sønner og døtre.
14 Alle Kenans dager ble ni hundre og ti år. Så døde han.
Så, Kenan var 70 år gammel da han fikk Mahalaleel, Adams tipp oldebarn,
noe som betyr at han fikk Mahalaleel i år 395 etter skapelsen. Og Kenan
levde 910 år, så det betyr at han døde i år 1305 etter skapelsen.
15 Da Mahalalel var sekstifem år gammel, fikk han sønnen Jared.
16 Etter at Mahalalel hadde fått Jared, levde han åtte hundre og tretti år og
fikk sønner og døtre.
17 Alle Mahalalels dager ble åtte hundre og nittifem år. Så døde han.
Så Mahalaleel var 65 år da han fikk Jared, Adams tipp, tipp oldebarn, i år
460 etter skapelsen, og siden han levde 865 år betyr det at han døde i år
1325.
18 Da Jared var hundre og sekstito år gammel, fikk han sønnen Enok.
19 Etter at Jared hadde fått Enok, levde han åtte hundre år og fikk sønner
og døtre.
20 Alle Jareds dager ble ni hundre og sekstito år. Så døde han.
Så Jared var 162 da han fikk Enok, som var Adams tipp, tipp, tipp oldebarn,
og det var også Noahs oldefar. Og Enok ble født i år 622 etter skapelsen.
og siden Jared levde 962 år, det betyr at Jared døde i år 1422. Enok ble
født i 622, og levde 365 år, så han ble tatt opp i 987.

21 Da Enok var sekstifem år gammel, fikk han sønnen Metusalah.
22 Og Enok vandret med Gud i tre hundre år etter at han hadde fått
Metusalah, og han fikk sønner og døtre.
23 Alle Enoks dager ble tre hundre og sekstifem år.
24 Og Enok vandret med Gud, så ble han borte, for Gud tok ham til seg.
Så Enok var 65 da han fikk Metusalah, Adams tipp, tipp, tipp, tipp oldebarn,
og også Noahs bestefar, i år 687 etter skapelsen. Og siden han levde 365
år, det betyr at han gikk opp med Gud i år 987. Hold det i tankene dine nå.
25 Da Metusalah var hundre og åttisju år gammel, fikk han sønnen Lamek.
26 Etter at Metusalah hadde fått Lamek, levde han sju hundre og åttito år
og fikk sønner og døtre.
27 Alle Metusalahs dager ble ni hundre og sekstini år. Så døde han.
Så Metusalah var 187 da han fikk Lamek, som var Noahs far, i år 874 etter
skapelsen. Og siden han levde 969 år, det betyr at han døde i år 1656 etter
skapelsen.
28 Da Lamek var hundre og åttito år gammel, fikk han en sønn.
29 Han kalte ham Noah og sa: Han skal trøste* oss under vårt arbeid og
våre henders møye på den jord som Herren har forbannet.
30 Etter at Lamek hadde fått Noah, levde han fem hundre og nittifem år og
fikk sønner og døtre.
31 Alle Lameks dager ble sju hundre og syttisju år. Så døde han.
Så Lamek var 182 år da han fikk Noah, som var Adams tipp, tipp, tipp, tipp
oldebarn av Adam, i år 1056 etter skapelsen. Og siden han levde 777 år,
det betyr at han døde i år 1651 etter skapelsen.
32 Og da Noah var fem hundre år gammel, fikk han sønnene Sem, Kam og
Jafet.
Så Noah var 500 år gammel da han fikk Sem, hans førstefødte sønn, i år
1556 etter skapelsen.
Noah var 599 da flommen kom, som varte i omtrent ett helt år til vannet gikk
ned. Så han var 600 da flomvannet trakk seg tilbake. Flommen kom i år
1656. Noah døde i 2006.

1 Mosebok 9:28 Noah levde tre hundre og femti år etter vannflommen.
29 Alle Noahs dager ble ni hundre og femti år. Så døde han.
Year Year
born died
Creation
Adam
Seth
Enos
Cainan
Mehalaleel
Jared

1
130
235
325
395
460

Flood

930
1042
1140
1305
1325
1422

Enoch

622

Methuselah
Lamech
Noah

687 1656
874 1651
1056 2006

Years lived after Enoch
walked up with God
-57
55
153
318
338
435

987

-69

1656
-5

Enoch went up
around 69-70 years
before Noah was
born, which is
one generation

669
664
1019

Spørsmål 3 Når begynner pakten mellom Roma og Israel, og hva er
årsaker til at denne pakten blir inngått? Hvis Roma bryter pakten midt i den
siste uken, er det fortsatt syv år igjen?
Svar nr. 3) Det er 1 uke av Daniels 70 uker, for Gud til å ta seg av jødene.
Daniels siste uke er sju år. Og Jesus, Messias, ble avskåret midt i den siste
uken, som ville være 3-1/2. Det betyr at bare 3-1/2 år gjenstår av den siste
uken, hvor Gud tar seg av jødene. Inn imellom der har Gud vendt seg til
hedningene. Når Gud er ferdig med hedningene, da vender Gud seg tilbake
til jødene for å fullføre den siste delen av uken, i 3-1/2 år. For å svare på
dette spørsmålet, må vi ganske enkelt gå til Skriften. Og den forteller oss at
Gud sannelig ikke vil gjøre noen ting før Han først åpenbarer det gjennom
sine tjenere, profetene. Derfor, hvis noe skal skje på denne jorden, da vil
det først bli åpenbart for oss av Guds profeter. Verdenskirkene lærer ut en
trengselsperiode på syv år. Men Guds profet lærte om en trengsel på 3-1/2
år.

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?
Og Guds profet for denne siste tiden, sa i sin preken 63-0318 Det første
segl 334. Hør nå her, la oss ta, gå tilbake til Daniel igjen, bare et øyeblikk.
Jeg ønsker å lese noe for dere, hva…Hvis dere ikke går tilbake, er det helt
greit. Jeg ønsker å lese Daniel 9. Og jeg ønsker å lese det 26. og 27.
verset av Daniel 9. Og, følg med, hvis det er han som skal ødelegge
Daniels folk, hva vil han gjøre. Etter de sekstito ukene skal Den Salvede
utryddes, …
335 Ser dere, det er de sekstito ukene, Han ville bli utryddet, ut fra de sytti
ukene. …ingenting skal han ha. Byen og helligdommen skal bli ødelagt av
folket til en fyrste (det er hierarkiet her) som kommer - og slutten på det er
oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet.
336 Jeg ønsker å spørre dere om noe. Etter at Kristus ble tatt vekk fra
jorden, i løpet av de tre og et halvt årene av Hans tjeneste, og hva
ødela templet? Hvem ødela det? Rom! Ja visst. Titus, den romerske
generalen, han gjorde ende på fyrsten. Legg nå merke til dette. Følg med
på denne karen. Fortsetter rett videre nedover.
337 Da Jesus ble født, stod den røde dragen i himmelen ved kvinnen, for å
oppsluke Barnet hennes så snart Det var født. Er det riktig? Hvem var det,
som prøvde å oppsluke Barnet da Det ble født? [Rom.] Rom. Skjønner?
Der er den røde dragen. Her er fyrsten deres. Her er dyret deres.
Skjønner? Her er de, alle sammen, akkurat det samme, ser dere.?
Oppsluke Barnet. Gud tok Det opp til Himmelen og satte det på Hans
Trone. Det er der Kristus er nå inntil den fastsatte tid. Skjønner? Nå,
følg med på hva han skal gjøre.
338 Nå, åh, nå, jeg tror jeg snakket med noen her. Det kan ha vært broder
Roberson i dag, eller noen jeg snakket med over, om dette; ikke om det
her, men bare om det samme. Jeg tror jeg talte over det her, for ikke lenge
siden, hva som vil skje med disse forente stater, vedrørende denne
penge-situasjonen. Skjønner? Vel, nå betaler vi gjelden vår med

skattepenger som vil bli betalt førti år fra i dag. Det er så langt bak vi er. Har
dere slått på KAIR der oppe, eller Lifeline, og lyttet til det, ser dere, fra
Washington? Ja, vi er slått fullstendig konkurs. Det er alt.
339 Hva er i veien? Gullet er fullstendig lagret opp, og jødene har
verdipapirene. Det kommer til å være Rom. Følg nå med. Vi vet hvem
som eier de store varehusene, men Rom har den største delen av verdens
rikdom. Resten av det, har jødene. Følg nå med på dette. Nå, bare lytt til
dette, hvordan den Hellige Ånd åpnet det opp for meg.
Legg merke til at han sa at det... (Gullet) Det kommer til å bli Roma.
Broder Billy Paul sa i sitt vitnesbyrd at han og hans far kjørte i Kentucky,
nær Fort Knox, og de så en transport av Lastebil, Militære Lastebiler. Og
broder Branham sa til Billy, der går det siste av gullet fra Fort Knox. Så USA
solgte sitt gull til Roma. Under andre verdenskrig lagret USA gull for mange
europeiske land, for å beskytte det mot tyskerne.
339 Han skal stadfeste en pakt med de mange i én uke. (Følg nå med)
Midt i uken gjør han slutt på slaktoffer, …På styggedommens vinger
skal det komme en som ødelegger. Det skal vare inntil den fastsatte
enden skal bli utøst over den som ødelegger.
340 Følg med! Åh, for en smarting han er! Her er han. Nå, vi har bildet vårt
og vet at han er Rom. Vi vet at han er rytteren på den hvite hesten. Vi
vet at han dro ut som en doktrine. Og hva ble så det hedenske Rom?
Omdannet til det pavelige Rom, og kronet.
341 Følg nå med, I endens tid. Ikke i den første tiden da Kristus forkynte,
men, i endens tid, den siste delen av uken, hvor vi bare tok Daniels sytti
uker. Og Kristus har profetert i tre og et halvt år, og tre og et halvt år er
ennå bestemt. Er det riktig? [Forsamlingen sier: Amen. — Red.] Og denne
prinsen skal på den tiden inngå en pakt med Daniels folk, som er
jødene. Det er når Bruden er tatt ut nå. Hun vil ikke oppleve det.
Så spørsmålet var: Når vil den pakten bli gjort? Og svaret er: I
trengselsperioden, etter at bruden er tatt opp og ut herfra. "Og denne
prinsen skal på den tiden inngå en pakt med Daniels folk, som er
jødene. Det er når Bruden er tatt ut nå. Hun vil ikke oppleve det.
Men det betyr ikke at vi ikke kan se Guds Ord begynne å bli synlig, og
starten på det, eller etableringen av denne pakten, fordi han sier noen ting
her videre som vil la oss kjenne til hvordan Vatikanet, Roma, vil ha en stor

innflytelse over WEF (World Economic Forum). Faktisk så bruker Vatikanet
bare WEF til å synge sin melodi, for å få på plass det de kaller Den store
tilbakestillingen (The Great reset).
Fra en artikkel som avslører forholdet mellom Vatikanet og Klaus Schwab,
grunnleggeren av WEF, her ser vi at pave Frans er en stor bidragsyter til
målene som er blitt satt for tilbakestillingen, i denne artikkelen.
Jeg siterer artikkelen fra nettstedet: "I november 2020 erklærte pave Frans
at en ny "sosial rettferdighet" er nødvendig, og at privat eierskap ikke er noe
selvsagt i kristendommen: "La oss bygge den nye sosiale rettferdigheten og
innrømme at den kristne tradisjonen aldri har anerkjent retten til privat
eiendom som absolutt og urokkelig," sa Francis. Han utdyper det ikke. I
oktober 2020 utstedte paven et ensyklisk brev, Fratelli Tutti, der han gikk
imot privat eiendom. Han skrev: "Forretningsevner, som er en gave fra Gud,
skulle alltid være tydelig rettet mot utviklingen av andre og til eliminering av
fattigdom ..." Han erklærte: "Retten til privat eiendom er alltid ledsaget av
det primære og tidligere prinsippet om en underordning av all privat
eiendom til jordens universelle destinasjon, og dermed en rett for alle til å
bruke det."
Dette er bemerkelsesverdig likt det som Schwab, i WEF, skriver i sin bok
Fra 2020, The Great Reset, der han sier: «Først og fremst vil epoken etter
pandemien innlede en periode med massiv omfordeling av rikdom, fra de
rike til de fattige og fra kapital til arbeidskraft.» Schwab hevder at æraen
med nyliberalisme i det frie markedet, er over, og at det er nødvendig med
store statlige intervensjoner, for å vedta en «bærekraftig» miljøpolitikk.
På WEF sitt nettsted beskrev Schwabs organisasjons visjon om en
tilbakestilling til en verden der ingen eier noen ting. En video gir
opplysning om deres visjon om en ny verden i 2030: "Du vil ikke eie
noenting, og du vil være lykkelig." Og de legger til at: "Uansett hva du
trenger, det vil du leie." Det vil til og med omfatte å leie klærne dine!
Schwab sier at denne radikale omfordelingen av eiendomsrettigheter
globalt, vil være nødvendig for å oppnå en «økologisk rettferdighet».
Dette gjenspeiler Francis sitt krav om en «grønn finansiell agenda», for å
erstatte det nåværende finansielle systemet.
Davos sin oppslutning av Vatikanets agenda er langt mer ondskapsfull enn
den kan virke. Deres Great Reset handler om en slutt på menneskelig frihet

eller selvstendighet, til fordel for en ny globalistisk agenda for total
kontroll, høyteknologisk overvåkning, obligatoriske medisiner og
massiv inntektsomfordeling, fra middelklassen i samfunnet og
nedover.
Så hva med den rike overklassen? Det står ingenting om at de skal
omfordele sin rikdom. Så det hele dreier seg om å bringe inn et
verdensomspennende slaveri til deres Satans Eden. Nå, idet vi komme
tilbake til det som broder Branham fortalte oss, i Det 1. Segl.
342 Legg merke til dette. I den siste halvdelen av Daniels uke, da inngår
folket en pakt. Denne fyrsten inngår en pakt med Rom. De inngår en
pakt med dem, uten tvil på grunn av rikdommen. For katolikkene og
jødene eier rikdommen i verden.
343 Jeg var i Vatikanet. Jeg så den tredoble kronen. Skulle få en samtale
med paven; Baron Von Blomberg ordnet det for meg, på en onsdag
ettermiddag klokken tre.
344 Og da de førte meg inn til kongen, la de ned buksebrettene på buksene
mine. Det var helt greit. Sa til meg at jeg aldri måtte snu ryggen til, når jeg
gikk bort fra ham. Det var helt greit. Men jeg sa: Hva må jeg gjøre foran
denne karen?
345 Sa: Vel, du bare går inn, du kneler ned på ett kne og kysser fingeren
hans.
346 Jeg sa: Det er utelukket. Det er utelukket. Nei, sir. Jeg sa: Jeg vil kalle
enhver mann en broder, som ønsker å være en broder. Jeg vil kalle ham
pastor, hvis han ønsker å ha den tittelen. Men, å tilbe en mann, det tilhører
ene og alene Jesus Kristus. Skjønner? Nei. Nei, sir. Jeg kysser ikke en
manns hånd på den måten. Nei, absolutt ikke. Så, jeg gjorde det ikke.
347 Men jeg fikk gått gjennom hele Vatikanet. Ja, du kunne ikke ha
kjøpt det for hundre milliarder milliarder dollar. (Så, i 2022, hva ville
hundre milliarder bli verdsatt til? 100 Octillion, som ville være 100 billioner
billioner. Og det var i 1963, da Gull var priset til $ 30 pr. unse (1 unse er
29,8 gram), og ikke mellom $ 2,000 - $ 3,000, som er prisen i dag. Så legg
til ytterligere 1,000 ganger 100 Octillion, og vi nærmer oss)
Navn
Million
Milliard
Billioner

Nummer
1 x 10 6
1 x 10 9
1 x 10 12

Kvadrillion
Kvintillion
Sekstillion
Septillion
Oktillion
Nonillion

1 x 10 15
1 x 10 18
1 x 10 21
1 x 10 24
1 x 10 27
1 x 10 30

Jeg synes det er interessant at ordet er "nonillion", som er der hvor
Vatikanets rikdom befinner seg i dag, er basert på en stadfestet profets
verdsettelse i 1963, sammen med den hyperinflasjonen som har tatt
verden, etter at dollaren gikk bort fra gullstandarden. Og dette prefikset
"non", er det latinske ordet for "ikke", som er nøyaktig den løgnen som
slangen fortalte til Eva. Ikke at det betyr noe, men det er enda en stor
tilfeldighet i hele dette manuset som vi ser utfolde seg. Og kombiner dette
med de andre tingene som dyret i hagen gjorde mot kvinnen, slik som å
injisere et hybridliv inn i menneskeheten. Og vi ser at planen er den
samme, slik den begynte i hagen.
Broder Branham fortsetter: 347 Vel, du ville…Og bare tenk, Verdens
rikdom, sier Bibelen, ble funnet i henne. Åh, bare tenk på de store
plassene, de milliarder ganger…
348 Hvorfor oppstod kommunismen her oppe i Russland? Det gjør meg
bare helt uvel, å høre så mange predikanter rope ut om kommunismen, og
de vet ikke engang hva de galer om. Det er riktig. Kommunismen er
ingenting. Det er et redskap i Guds hånd, for å bringe hevn over jorden,
på grunn av de helliges blod. Det er riktig.
349 Og etter at Menigheten er tatt bort, vil Rom og — og jødene inngå en
pakt med hverandre.
(WEF, som er Wall Street-milliardærene) Så der har du svaret på når
denne pakten vil bli inngått. "Etter at Menigheten er tatt bort.
349 Bibelen sier de ville gjøre det, med det hellige folket. Og legg nå
merke til det, de vil inngå den fordi, hvorfor? Denne nasjonen vil gå
konkurs. Og resten av verden som er på gullstandarden, er konkurs.
Dere vet det. Hvis vi lever av skatte-penger, av regninger som forfaller førti
år fra nå, hvor befinner vi oss?
350 Det er bare én ting som kan skje, det er å inndra valutaen og nedbetale
gjeldsbrevene. Og vi kan ikke gjøre det. Wall Street eier dem, og Wall
Street blir kontrollert av jødene. Resten av det er i Vatikanet. Og

jødene har resten av det i Wall Street, med verdens handel. Vi kan ikke
inndra det.
Det er der WEF kommer inn. Du må ha én gruppe bundet sammen, som
representerer verdens forretningsinteresse. Pakten vil ikke bli inngått med
en million forskjellige individuelle milliardærer. De må komme sammen som
én gruppe, som representerer dem alle. Én organisasjon, og den
organisasjonen er WEF (World Economic Forum – Verdens Økonomiske
Forum. Hovedsete er i Davos, Sveits).
351 Og hvis de kunne gjøre det, tror dere…Disse whisky-fyrene og alle
disse tobakk-menneskene, som, har milliarder ganger milliarder av dollar
per år, og de skriver av all inntekts-skatten sin for vulgære bilder og slike
ting. Og de drar ut i Arizona der, og kjøper opp millioner acre (1 acre =
4047 m²) med land, eller tusenvis, og graver seg store brønner, for femti
tusen dollar, og nedbetaler det med inntekts-skatt. Og de ville satt deg i
fengsel om du ikke hadde betalt din. Men de skriver det av, og bygger opp
brønner i en fei, og sender inn bulldosere. Og hva gjør de? De reiser opp
boligprosjekter der, i neste omgang, med pengene de tjente. De må gjøre
investeringer. Og reiser opp hus, prosjekter der, og selger dem for millioner
av dollar. Tror du de fyrene vil inngå et kompromiss, for å forandre
valutaen?
Ingen ville sette seg tilbake og se en romersk Gull Denar ta plassen til den
amerikanske valutaen, eller den kinesiske Juan. Eller verdensbankenes
SDR (Special Drawing Right, omtalt som en valutakurv). Det vil aldri skje.
Men hvis du plasserer alle valutaer i en kryptovaluta, da vil de tillate det,
fordi all valuta har uansett vært digital de siste 40 år. Det er omtrent US $
40 billioner i omløp. Dette inkluderer alle fysiske penger og pengene som
er satt inn i spare- og sjekkontoer. Penger i form av investeringer, derivater
og kryptovalutaer overstiger $ 1.3 kvadrillion. Tror du mennesker kommer til
å brenne opp sin fysiske valuta? På ingen måte. Men siden de har begge
to, og de fysiske er i mindretall, da vil de tillate det vil bli overført til
kryptovaluta, og da vil alt sammen være digitalt. Og når all valuta er blitt
digital, da vil den bli støttet opp av Romas gull, og da vil de vite om hver
eneste krone de bruker. Det er trenden, dit hvor ting har vært på vei siden
vår profet forlot scenen. Digital valuta er der i de aller fleste tilfeller. Disse
redningsaksjonene (en økonomisk hjelp for å redde et vaklende
forretningsforetak), disse billionene er ikke fysiske penger, men digitale.

352 Slik som denne karen her nede i…Hva er navnet hans? Castro gjorde
det. Han gjorde det eneste smarte han i det hele tatt kunne gjøre, da, når
han slettet gjeldsbrevene, nedbetalte dem og slettet det.
353 Legg merke til det, men vi kan ikke gjøre det. Disse fyrene vil ikke tillate
det. De rike handelsmennene på jorden holder på det.
354 Og da er det bare én ting å gjøre. Den katolske kirken kan nedbetale
det. Hun er den eneste som har pengene. Og hun kan gjøre det, og
hun vil gjøre det. Og ved å gjøre dette, for å få tak i det, vil hun inngå
kompromiss med jødene, for å inngå en pakt. Og når hun inngår
denne pakten med jødene…Nå, husk, jeg tar dette fra Skriften. Og nå, når
hun gjør dette, og inngår denne pakten, da legger vi merke til, i Daniel
8:23 og 25, han vil ha fremgang med håndverk i sin hånd. (dette
begrepet: "i hans hånd", betyr: Innenfor hans makt). Og håndverk er
produksjon. Og han inngår denne pakten med jødene.
Så vi så President Trump forsøke å få produksjonen til å øke, og det klarte
han. Men når denne pakten er blitt undertegnet, det skjer etter at de
utvalgte er borte herfra, og med denne pakten vil alt sammen være digitalt.
Følg da med og se etter at Satans Eden, det ser ut til å blomstre som aldri
før.
355 Og, midt inni disse tre og et halvt år, da bryter han sin pakt, så
snart han får saken i orden, og får bundet opp pengene til jødene. Og
når han gjør det…Åh, du! Åh, du!
Det er bare én måte for Vatikanet til å få alle valutaene i verden bundet opp,
og det er å bringe dem inn i en verdensomspennende kryptovalutaordning.
Og når det skjer, da vil jødene i Wall-Street tape, fordi da, den som styrer
valutaen, vil kontrollere verden. Og da, Vatikanet, med sin gullstøtte, hun vil
eie kryptovalutaen, den vil være støttet av gullet hennes. Og hun kan
deretter be WEF og de jødiske milliardærene om å gå sin vei, og hun har alt
sammen. De vil nå, alle sammen, måtte jobbe for henne, eller de er satt
utenfor.
356 Han blir kalt antikrist frem til menighetstidens avslutning, for han
er…han og hans barn er imot Kristus og Ordet. Denne mannen kalles
antikrist.
357 Nå, han vil være i besittelse av pengene. Og det er der jeg tror det vil
komme inn. Bare et øyeblikk, når jeg sier dette, så vil jeg komme tilbake til
det om et øyeblikk.

358 Han kalles antikrist, og vil bli kalt antikrist, i Guds øyne, inntil
endetiden. Nå, men deretter vil han bli kalt noe annet.
Legg igjen merke til hva broder Branham forteller oss i neste avsnitt. 359
Nå, når han får pengene helt under kontroll, da vil han bryte denne
pakten med jødene, som Daniel her sa han ville gjøre, i midten av den
siste halvdelen av den syttiende uken, til Daniel.
Altså, dette er nøkkelen til å kontrollere alt sammen, det å få pengene helt
under kontroll. Og det er det som kryptovaluta handler om, å få all
valutaen under kontroll av en verdensregjering, eller et styrende organ.
359 Og deretter, broder, hva vil han gjøre? Han vil få hele verdens
næringsliv og handel, en pakt med verden, for han vil eie verdens
rikdom, fullstendig. Og i løpet av den tiden, vil de to profetene stå frem
på scenen og kalle de hundre og førti-fire tusen. Hva vil så finne sted?
Deretter vil dyrets merke, i Åpenbaringen 13, sette inn, for han eier all
handel, næringsliv, og alt i denne verden. Og hva vil finne sted da? Dyrets
merke vil komme inn, slik at, Ingen kan kjøpe eller selge, uten den
som har dyrets merke. [Broder Branham banker på talerstolen tre ganger
— Red.]
360 Takk Gud, Menigheten vil glede seg over tre og et halvt herlige år i
Herligheten, trenger ikke gå gjennom det.
Ja vel, så la meg bryte dette ned i mindre biter, slik at vi kan forstå det litt
bedre.
1) Han taler her om når Roma får kontroll over valutaen. Kan ikke gjøre det
med en fysisk valuta, det vil aldri fungere.
2) Så de må utarbeide en plan som vil sikre full kontroll over hver dollar som
blir brukt. Bare les artiklene i dag om hvordan de vil innlemme en
mekanisme med en sosial poengsum. Dette er allerede fullt iverksatt i
Kina, og har begynt å bevege seg ut over hele verden. Hvis du ikke har en
veldig god sosial poengsum, kan du ikke engang få pengene dine ut av
banken. Det er dette som alle protestene og opptøyene i Kasakhstan,
handler om akkurat nå. De har brukt vaksinepassene til å kontrollere all
økonomisk bevegelse. Og hvis du ikke har blitt vaksinert, kan du ikke
engang få tilgang til dine egne penger fra bankene. Dette har også skjedd i
flere mindre land, slik som noen av de karibiske øy-nasjoner.

«Hvor raskt regjeringer har forandret på reglene fra «15 dager, for å bremse
spredningen» til obligatoriske vaksinasjoner og helsebevis, bare for å få
være ute i offentligheten. Bedrifter, i Frankrike, som ikke håndhever
overholdelse av C.O.V.I.D. vaksinepass, fra sine kunder, risikerer opptil et
års fengsel og € 45,000 (ca. 430.000 kr) i bøter.
Tyskland og Israel beveger seg nærmere til å gjøre C.o.v.i.d.-19 vaksiner
obligatorisk. Hellas innfører bøter og Spania forbyr noen passasjer å
reise uten vaksine. Til tross for protester, så fortsetter de å gjøre livet
vanskeligere for disse som ikke vil ha en vaksinesprøyte, en taktikk som i
økende grad blir favorisert av regjeringer, de er skremt av spredningen av
omicron-varianten.
Her er noen av tiltakene mot de uvaksinerte, satt i verk av regjeringer over
hele verden.
Greske Bøter. Regjeringen gjør vaksiner obligatoriske for alle grekere over
60 år. Fra neste måned vil de som nekter, måtte betale en bot på 100 euro
(955 kr) for hver måned, frem til de har fått en sprøyte. Disse pengene går
til sykehustjenester. I Hellas fikk bare 60 000, av de 580 000 uvaksinerte
personene over 60 år, en vaksine i november.
Østerrikes Nedstengning. Landet er et av de med lavest antall
vaksinasjoner i Vest-Europa, og vil forbli stengt til midten av desember.
Kansler Alexander Schallenberg har lovet å oppheve restriksjonene for de
vaksinerte eller folk som nylig er blitt frisk etter viruset. En nedstengning
for de uvaksinerte vil trolig vedvare, selv om de fortsatt kan gå på jobb
med en negativ test. Tjenestemenn jobber også med planer om å pålegge
obligatoriske vaksinasjoner, med bøter på helt opp til 7200 euro (68.690 kr).
Vaksinemandater i Argentina og Nigeria forbyr de ikke-vaksinerte å
besøke bankfilialer

Til slutt, det vi er vitne til over hele verden, er at vi beveger oss i retning av
en tilbakestilling av verdens økonomiske system, over til en digital
kryptovaluta, som vil være nødvendig for at pakten skal bli inngått mellom
verdens industrielle ledere i WEF og Vatikanet. Samtaler har begynt, og
teknologien er opprettet. De trengte en verdensomspennende nødsituasjon
for å få kontroll over befolkningen, for å få dem tilvennet til disse
nedstengningene. Og deretter vil de realisere planen, som er denne pakten.
Derfor, hvis alt dette allerede er i gang, hvor nær er vi brødre for at vi, som
Kristi Brud, skal bli tatt ut herfra når bruden blir bortrykket. Og hvor mye
nærmere er vi da til oppstandelsen, en tidsperiode på 40 dager, til den skal
starte opp? Fordi, vi har "Så sier Herren", at vi ikke vil være her når denne
pakten blir undertegnet, og skal tre i kraft.
La oss be

