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Denne formiddagen vil vi går videre til avsnitt nummer to i broder Branhams
tale, Satans Eden. Her taler han om broder Neville sin preken, som han
likte veldig godt.
65-0829 Satans Eden 2 Jeg vil prøve å være kortfattet i kveld, for jeg vet at
mange har kommet fra ulike deler av landet, for dette møtet, eller noen av
dere har overnattet, og må dra tilbake, og har kanskje lang vei tilbake. Og
jeg takker dere. Denne morgenen ønsket jeg å høre broder Neville selv. Og
jeg har hørt ham mange ganger, og alltid når jeg har hørt ham, har jeg satt
pris på ham. Men det beleilige budskapet denne formiddagen, jeg vet at
jeg hadde Herrens ledelse til å lytte til det i morges. Veldig fint! Og jeg
skjønner hvorfor dere liker å komme og høre på ham også. Og Han vil
alltid gjøre det gode for dere, det er jeg sikker på, for å lytte til Ham.
Nå, disse kommentarene, de får disse menneskene til å gå ut i protest når
broder Neville eller broder Collins ville komme opp for å tale. Men det har
alltid vært slike menneskene som ikke kan opptre på en balansert måte, og
som har dårlige manerer. For eksempel, disse som kommer inn sent,
vanligvis etter at sangtjenesten er over, eller nesten er ferdig. Og disse som
forlater møtet før talen er ferdig. Bare husk dette, i Johannes 13, som vi
leser ved alle nattverdsmøter, at det var Judas som var den første til å
forlate møtet.
Faktisk, noen ganger ville de reise seg når broder Collins gikk bort til
talerstolen. Og han var i gang med å trekke seg fra tjenesten, og han var i
ferd med å skrive sitt oppsigelsesbrev. Og da ble han oppringt av broder
Branham. Broder Branham var i Tucson, Arizona, på den tiden. Han spurte
broder Collins om hva han holdt på med. Og han svarte ikke. Og da spurte
broder Branham ham igjen. Og han sa at han skrev sitt avskjedsbrev, fordi
han ikke ønsket å være ansvarlig for å være årsaken til at folk ville forlate
menigheten. Og broder Branham sa til ham: Nei, du skal ikke trekke deg,
bare la dem gå sin vei. Bibelen forteller oss: "de gikk ut fra oss fordi de
ikke var av oss, for hadde de vært av oss, ville de ha fortsatt sammen
med oss." Og det burde være vår holdning også.

Vi har hatt mange mennesker som kommer og går, gjennom årene, men vi
må stå fast på det som Bibelen lærer oss. Og det står: "De gikk ut fra oss
fordi de ikke var av oss." Nå, de kan bruke en hvilken som helst
unnskyldning de måtte ønske, men enten så tror vi Ordet, eller så tror vi det
ikke. Det er én ting å forlate en menighet fordi de ikke underviser
sannheten. Det er en annen ting å forlate den på grunn av
personlighetskonflikter. Vi burde nå etter hvert være så langt over dette,
ettersom vi nærmer oss tiden for oppstandelsen.
Folk forlot oss her, fordi de ikke hørte hjemme her. De hadde
meningsforskjeller, og de trodde annerledes. Og hvis du ikke kan være enig
i at William Branham er en stadfestet profet, da er denne menigheten
absolutt ikke noe for deg. En menighet er ikke ment å være en oppblanding
av trosretninger og troende. Det er meningen at vi skal samles sammen
med brødre som har den samme dyrebare troen.
Jeg har kjent folk gjennom årene som alltid kom inn i menigheten, og de
satte seg etter at sangtjenesten var over, fordi de ikke likte sanglederen.
For meg er det bare et psykisk politisk spill for å vise overtak. Og slikt skulle
aldri bli sett i Guds hus. Vi kommer ikke til menigheten for å bli sett av
mennesker. Vi kommer for å tilbe Gud.
Faktisk, enten broder Branham var på talerstolen, eller ikke, så ønsket han
alltid sin familie i menigheten hver søndag. En gang, i Tucson, da han ikke
hadde noen menighet der nede, men han bosatte seg der fordi Gud ba ham
om det. Uansett, denne spesielle formiddagen, han drev alle opp, for å få
dem til å gjøre seg klar til å dra til menigheten, og Billy Paul sa at han dro
ikke. Broder Branham sa: Du skal til menigheten. Og Billy sa: "Hvorfor
pappa? Den menigheten vil ikke engang anerkjenne deg." Og broder
Branham sa til ham: "Vi går ikke til menigheten for å bli sett. Vi går til
menigheten for å tilbe Gud. "
Så det første vi skulle gjøre når vi tar en selvransakelse, er å spørre oss
selv: "Hvorfor går jeg til menigheten?" For det er to hovedgrunner til at vi
går til menigheten. Nummer én, er for å tilbe Gud i Ånden. Og nummer to,
men ikke nødvendigvis i den rekkefølgen, er å motta Guds Ord for
irettesettelse i rettferdighet, som er å ha en rett visdom.

2 Timoteus 3:16 Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til
lærdom, til overbevisning, til korrigering og til oppdragelse i
rettferdighet, (Det betyr: Oppdragelse som gir en instruksjon i hvordan
man kan ha en rett visdom)
17 for at Guds menneske skal bli fullkommen utrustet, og fullendt til all god
gjerning.
Det er det som gjør oss rede for en oppstandelse og en bortrykkelse. Det er
ikke hva du gjør, men det er Hans Ord som virker kraftig i deg.
Vi synger denne sangen: "Hans Ord virker kraftig i meg, Hans Ord virker
kraftig i meg, uansett hva omstendighetene er, eller hva jeg føler eller
ser, Hans Ord virker kraftig i meg." Og denne sangen er basert på det
som apostelen Paulus lærte oss i Kolosserne 1:29 I Ham arbeider også
jeg, og jeg kjemper i Hans kraft som virker kraftig i meg.
Men kan du forestille deg å komme inn i Guds hus og bære nag til en
annen? Stå foran den Store Dommeren over hele jorden, og synes det er
greit å ha en slik holdning når du kommer for å tilbe Ham? Jeg kjenner en
kar som flere ganger forlot en menighet, fordi han hadde ting imot en bror i
sin menighet. Vel, når du er så svak i din tro, at du lar noen komme imellom
deg og Gud, da er du ikke i en veldig god posisjon. Og til slutt forlot han
menigheten.
Min svigermor pleide å si: "Hvis du lar noen komme imellom deg og
Gud, da er den personen nærmere Gud enn du er." Og det morsomme
med det er at det var du som satte dem der.
Vel, jeg er sikker på at i hver eneste forsamling finnes det tre typer troende,
fordi vår profet lærte det til oss.
Fra talen: 63-1124E Tre Typer Av Troende 42. Nå, hvis jeg skal tale over
et emne i kveld, og jeg vil prøve å gjøre mitt beste for å ikke bruke mer enn
en halv time, da ønsker jeg å tale om: Tre Typer Av Troende.
43. Og jeg har ofte kommet med den uttalelsen. Og jeg tenkte: “Vel, jeg tror
bare jeg skal forkynne det denne ene gangen, i ettermiddag.” Jeg tenkte
det.
44. De først er de troende, så de liksom-troende og vantroende. Nå, dette
er litt av et emne. Men, like så sikkert som vi sitter her i kveld, så er disse
gruppene alltid samlet sammen. Hvor enn folket samles, så finner vi disse

gruppene. Og har alltid funnet dem, og vi vil antakelig alltid ha dem, frem til
Herrens Komme. Og jeg vil at vi, i kveld, skal se på oss selv, ettersom jeg
taler om disse tre gruppene, og se hvilken gruppe vi er i.
45. Husk nå, jeg taler her kanskje til … Denne menigheten, som er
fullpakket i kveld igjen, rundt om langs veggene og korridorene, men jeg
taler også til verden rundt omkring. Ser dere? I alle ulike deler av verden
sirkulerer disse lydbåndene gjennom lydbåndtjenestene.
Så det forteller oss at det er tre typer av troende, selv blant de som lytter til
lydbånd.
63-1124E Tre Typer Av Troende 172. Akab, han var en vantro, skjønt
han oppførte seg som om han ikke var det. «Nei, nei, han var blant de
troende.» Men han var en vantro. Hva gjorde han? Han giftet seg med
en avgudsdyrker, og brakte den avgudsdyrkelsen rett inn i Israel. Han
var en vantro. Vi vet det.
173. De benekter at hele Guds Ord skal være sannhet. Den vantro er …
Se, husk nå, han var en hykler. Og han oppfører seg som det. Han sier at
han tror Det, men han fornekter Det. Han sier, “Vel, så mye av Det er
bra.” Men hvis ikke alt av det er rett, da gjør det ham til en vantro. Du
må tro enhver tøddel og ethvert punktum, og alle ting som er blitt sagt
Der. Det må være sant. Hvis Det ikke er sant, hvis du nå sier: “Jeg tror
ikke Det,” vel, da er du en vantro.
Nå, det gjelder for Johannes 14:12, Markus 16:17, Timoteus 4, og så
mange andre skriftsteder.
2. Timoteus 3:1 Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde
tider.
2 Da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger,
skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige,
vanhellige,
3 ufølsomme, uten kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten
selvtukt, brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode,
4 forrædere, som handler uten å tenke, oppblåste og slike som heller elsker
fornøyelser framfor å elske Gud.
5 De har et ytre gudfryktighetens utseende, men fornekter dens kraft. Og
slike skal du vende deg bort fra!

6 For blant disse er de som sniker seg inn i husene og får makt over
godtroende kvinner som er tynget av synder, og som er ledsaget av mange
forskjellige lyster.
7 De mottar undervisning bestandig, og de makter likevel aldri å komme
fram til kjennskap om sannheten.
8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten
imot. De er mennesker med fordervet sinn, de holder ikke prøve når det
gjelder troen.
9 Men de skal ikke gjøre fremskritt, for dårskapen deres skal bli åpenbar for
alle, slik også dårskapen til de andre ble.
10 Men du har nøyaktig etterfulgt min lære, i livsførselen, i fremleggelsen, i
troen, i langmodigheten, i kjærligheten, i utholdenheten,
11 mine forfølgelser, mine lidelser, slike som jeg fikk i Antiokia, i Ikonium og
i Lystra, ja, hvilke forfølgelser har jeg ikke holdt ut. Og Herren fridde meg ut
av dem alle.
12 Men også alle de som vil leve på en gudfryktig måte, i Kristus Jesus, vil
bli forfulgt.
13 Men onde mennesker og bedragere blir stadig enda mer onde. De
forfører og blir forført.
14 Men du må bli værende i den sannheten som du har lært og er blitt
overbevist om, for du vet hvem du har lært det av.
15 Og hvorledes du fra barndommen av har kjent De hellige Skrifter, de
som er istand til å gjøre deg vis til frelse gjennom troen, den som er i
Kristus Jesus.
16 Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til
overbevisning, til korrigering og til oppdragelse i rettferdighet,
17 for at Guds menneske skal bli fullkommen utrustet, og fullendt til all god
gjerning.
1. Timoteus 4:1 Ånden sier klart at i de siste tider skal noen forlate troen
(Og hva er årsaken til at de forlater troen? Han sier:) og vende seg til
forførende ånder og demoners lære.
2 Det skjer i løgnens hykleri, (Forteller deg en ting og gjør noe annet) hvor
deres egen samvittighet er blitt brennemerket.
3 De forbyr å gifte seg og befaler å avholde seg fra kjøtt som Gud skapte
til å bli mottatt med takksigelse av dem som tror og erkjenner
sannheten.
4 For all Guds skapning er god, og ingenting som blir tatt imot med
takk, er forkastelig. (Og det er din nøkkel rett der, ditt motiv.)
5 Det blir nemlig helliget ved Guds Ord og bønn.

6 Hvis du pålegger brødrene dette, er du en god Jesu Kristi tjener, som
nærer seg av troens Ord og den gode lære som du har adlydt.
Og apostelen Paulus sa også i 2 Timoteus 4:1 Derfor pålegger jeg, framfor
Gud og Herren Jesus Kristus, Han som skal komme for å dømme levende
og døde ved Sin tilsynekomst og Sitt rike:
2 Forkynn Ordet! Vær rede (det ordet «Vær rede», betyr også å være til
stede, bli stående og ta et standpunkt) i tide og utide! Overbevis,
irettesett, forman med all langmodighet og lære.
3 For den tid kommer da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter
sine egne lyster hoper de seg opp lærere, som de klør etter å høre på.
4 De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal
vende seg til eventyr.
5 Men vær du på vakt i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning og
fullfør din tjeneste!
Broder Branham gir oss et eksempel på en vantro, når han taler om Judas
Iskariot i sin tale: 63-0122 Å Huske På Herren 164. Hva med Judas
Iskariot? Han har også noe som han vil huske. Judas har noe han i kveld
som han vil huske. Ja visst. Og han vil alltid ha det i minnet. Ja visst.
Hvorfor? Han solgte Herren Jesus for en personlig vinning.
165 Jeg lurer på, i kveld, om det ikke er mange som gjør den samme
tingen i dag, som selger din fødselsrett for en personlig vinning. Når
du skulle være i brann for Kristus. Når du skulle gjøre noe for Ham,
arbeide for Ham eller noe, da går du og tilslutter deg et sted der du kan
leve slik du vil, og fremdeles hevde å være en kristen. Det er det verden
ser etter i kveld. Jeg sa: Verden. Ikke den troende.
166 Den troende ser etter enhver rett vei som han kan vandre i, for å
være rett.
167 Men den vantro ønsker å være et sted hvor han kan gå, og bare
opprettholde sin stilling som en kristen. og så bare leve akkurat slik
han vil. Det er hva denne nasjonen ønsket å ha til en president, og det er
hva de fikk. Nøyaktig. Det er hva kirken ønsker, det er hva de har fått. Ja
visst. Det er hva du får.
Og fra talen: 54-1204 Gud Gjør Sin Menighet Fullkommen 52. Se nå.
Den første tingen når du … Her, når du går ut av denne linjen nå, få dette
rett. Her er hvor de dødelige bor. En stor samling av mørke og dysterhet.
Og der inne er det lite lys, plassert nå og da.

Det er en kristen som er født på ny av Lys. “Dere er et lys som er satt
på en høyde. Et lys som er satt i rommet, og gir lys til hele rommet.”
Det er hva en kristen er, iblant mørket. Du er ment å skulle skinne der det
er mørkt.
Vel, legg merke til. Den onde eller den vantro blir påvirket nedenfra. Det
er en treenighet fra helvete, slik som om det er en treenighet fra himmelen.
De er påvirket av onde krefter.
Legg merke til det. Den første tingen, når du starter nedover, den første
tingen du finner, er et område her hvor de ufrelste befinner seg. Det er
riktig. Det var der hvor Jesus dro og forkynte for sjelene som var i
fangenskap, de som ikke omvendte seg da Guds langmodighet ventet i
Noahs dager. Det neste er demoner. Og det neste er selve helvete. Verden
er påvirket av disse demon-kreftene gjennom denne treenigheten. Og de
kristne blir også påvirket av en Ånd, den Hellige Ånd.
Og når han sier at de vantro er påvirket nedenfra, da taler han om Satan
og hans rike. Så, innflytelse kommer via visjoner. Vi blir påvirket enten av
visjoner ovenfra eller visjoner nedenfra.
Televisjon (TV) er å «tell a vision», «fortelle en visjon.» Og derfor spør vi:
Hvem sin visjon blir fortalt? Det er i hvert fall ikke Guds visjon. Og har du
noen gang lagt merke til at folk ønsker å få sine nyheter fra denne «fortell
en visjon.», men hvem sin visjon lytter de til, eller ser de på? Og har du lagt
merke til at de bryter ned denne "fortell en visjon" inn i kanaler? Og vi vet
at det er det samme språket som et medium og en heks bruker, når de
kanaliserer en seanse med de døde. Så de "forteller en visjon" ved hjelp av
kanaler. Men så vidt jeg vet, så bruker de den samme visjonen, nedenfra,
på hver eneste kanal. Husker dere da jeg viste dere mer enn tretti
nyhetsstasjoner, som alle sa nøyaktig det samme, når de leste opp dagens
nyheter. Så hvorfor skulle de gjøre det? Det blir kalt programmering.
"Fortell en visjon" ved hjelp av alle "kanaler", for å "programmere" folket
inn i en bestemt tankegang. Og det er hva en kult gjør når de ønsker å
programmere folk inn i deres visjon.
Hvorfor tror du at vår profet advarte oss om å få denne "fortell en visjon"
(TV) ut av huset? Folk lytter til nyhetene, og de blir fortalt at COVID vil
drepe deg. men "hvis du tar vaksinen, vil du leve". Og det er nøyaktig
den samme løgnen som djevelen fortalte til Eva i hagen. "Du skal sannelig
ikke dø. " Og folk faller for den samme løgnen på nytt, fordi de har et valg:

"enten å lytte til taler av en stadfestet Guds profet, som er Guds røst til
denne generasjonen, og leve", eller "å lytte til 'fortell en visjon', og dø."
Så hva gjør de? Ved deres frukt skal du kjenne dem. De velger å lytte til
"fortell en visjon", i stedet for Guds Ord, gjennom en stadfestet Guds
profet. Og vet du hva? De blir nå straffet for sin vantro. Og dette er bare
den første av disse skålene, som er blitt åpnet. Og det er enda 6 skåler
igjen som skal åpnes. Dødsmarsjen har startet, og i løpet av denne
vinteren, vil vi se millioner av mennesker dø, fordi: "Den dagen du spiser av
det, den dagen dør du."
Faktisk kan vi lese om dette i: Åpenbaringen 16:1 Da hørte jeg en høy røst
fra templet, som sa til de sju englene: «Gå og tøm skålene med Guds
vrede ut over jorden!»
2 Så gikk den første og tømte sin skål (Dette ordet, skål, engelsk vial,
kan også bety: Liten medisinflaske.) ut over jorden, og et ondt og
grusomt sår slo ut på de menneskene som hadde dyrets merke, og på
dem som tilbad (verdsatte) hans bilde.
Og vi vet at dyrets bilde er Kirkenes Verdensråd.
64-0726E Sprukne Sisterner 46. Og det er en underlig ting der disse
Forente Stater kommer til syne på scenen, og det er som et lam. Og et lam
har to små horn, borgerlige og kirkelige rettigheter. Og etter en stund,
når det var et lam, fant vi ut at det talte da som en drage og utøvde all
makten som dragen hadde før det. Og Bibelen forteller oss at de sa, “La
oss lage et bilde av dyret.” Et bilde er noe som ligner noe annet. Og vi
kan se det akkurat nå at, i sin frafalne tilstand, danner menigheten
Kirkenes Verdensråd, som er bildet på Roms makt; og vil påtvinge folket
den samme tingen som det hedenske Rom gjorde, eller det pavelige Rom
gjorde. Så, det er ingen annen vei, ingen annen ting. Men det er
Sannheten.
47. Og det er hvorfor jeg slår ned på det i min tidsalder, i min tid, fordi det
må slås ned på. Kallet kom, for å: “Kom ut av henne, Mitt folk, slik at
dere ikke blir delaktige i hennes synder!”
63-1229E Se Hen Til Jesus 45. Det kommer en tid, i denne nasjonen,
hvor denne nasjonen skal utøve all den kraft som dyret hadde før det.
Det var det hedenske Rom, da det ble et pavelig Rom. Se dere, at
denne nasjonen vil gjøre det.

46 Åpenbaringen 13 forklarer det tydelig. “Lammet kom opp av jorden.
Det andre dyret kom opp av vannet, ”skarer og mengder av folk. Dette
lammet kom opp der hvor det ikke var folk. Et lam representerer en
religion. Guds Lam … Og husk at det taler som et lam. Det var et lam.
47 Og da, etter en stund, mottok det makt, og det talte som en drage;
og det utøvde all den - dragen, makten som dragen hadde før ham. Og
dragen er alltid “Roma”. Så skjønner du ikke? Et romersk kirkesamfunn;
"Et merke," et protestantisk kirkesamfunn; "Et bilde av dyret", og lager en
makt som vil tvinge alle protestanter, lik en forening. Du er nødt til å
være med i dette kirkerådet, ellers vil du ikke være i stand til å ha
fellesskap.
48 Vel, det er praktisk talt slik nå. Du kan ikke gå til en kirke og forkynne,
uten at du har et medlemskort eller en identifikasjon. Og nå, for
personer slik som oss, vi kommer til å bli fullstendig utestengt av alt dette.
63-1127 Verden faller fra hverandre igjen 161. Det kirkelige systemet er
dyrets merke. Dere har visst det. Hvis dere aldri har hørt meg si det før,
dette er grunnen til at jeg har slått så hardt mot dette. For nå tror jeg at
tiden er omtrent over, så jeg kan like gjerne la det komme frem, og fortelle
sannheten om det. Der er hun. Det er merkingen fra dyret, nøyaktig.
Roma var det dyret, og hun var et kirkesamfunn, den første
organisasjonen.
162 Og vi kom ut av henne, vi pinsevenner, for ikke å være delaktig i det.
Og dere vendte rett tilbake, "som en hund til sitt oppkast, og et svin til
sin søledam", rett tilbake inn i det. Ikke rart at vårt pinsevenn-system er
ferdig. Og det samme er metodistene, baptistene, Verdenskirkerådet, og alt
sammen! De blir oppslukt i Verdenskirkerådet, som lager et merke, eller
et bilde av dyret, for å gi det sin makt. "Og det hadde et hode som ble
dødelig såret, og det overlevde." Det hedenske Rom ble til et pavelige
Rom. Åh, du! Hvor blinde protestantene har vært! Og her er de, sitter
akkurat nå midt oppi det. Og det er ingenting dere kan gjøre nå.
Systemet er ferdig dannet. De vil ta det, og de vet ikke at de har tatt
det. De vil bare være der inne, det er det hele. De kan ikke komme seg
ut av det. Det er allerede avgjort.
Og vi ser straffen for alle de som tar merket i Åpenbaringen 16:1-2. Der er
ditt dyrets merke i handling og innflytelse. De velger hva mennesket sier,
fremfor det som Gud sier. Og legg merke til at alle de som har dyrets
merke, plagene vil strømme ut over dem, "et ondt og grusomt sår". Og
Bibelen forteller oss at den finnes i en skål (medisinglass). Åh, du store,

hvor spesifikt Guds Ord er. Kjemisk krigføring. Og de var villig til å ta det.
Hvorfor? Fordi de lytter til menneskets ord, i stedet for til Guds Ord. De
verdsetter menneskets ord mer enn Guds Ord.
Så vi ser at de alle vil motta "et ondt og grusomt sår". Og hva forårsaker
dette? Han sa at det er en skål (et medisinglass) med plager som blir åpnet
opp på alle de som er verdsetter (tilber) dyrets bilde (som er Kirkenes
verdensråd), og alle de som har tatt dyrets merke, som er det romerske
organisatoriske systemet for vantro. De som lytter til menneskets ord og
hans "såkalte" vitenskap, i stedet for til Guds Ord.
Apostelen Paulus advarte oss mot denne såkalte vitenskapen, og han ba
oss om å unngå den.
1. Timoteus 6:20 Ta vare på dette, Timoteus, som ble overgitt og
betrodd deg, (og hva er det? Det er Guds Ord) slik at du unngår det
verdslige og tomme snakk og innvendingene fra det som på løgnaktig
vis kalles kunnskap.
Motstand mot vitenskap som feilaktig blir kalt vitenskap, men som ikke er
noe annet enn et politisk argument.
Og så, hva er "et ondt og grusomt sår"? Ordet ondt, ble oversatt fra det
greske ordet Kakos, som betyr verdiløs. Deres verdsettelse har produsert
inn i dem et verdiløst, dårlig, ondt, skadelig og forferdelig grusomt
sår." Ordet grusomt ble oversatt fra det greske ordet poneros, som
indikerer en degenerering (forringelse av kvalitet). Dette greske ordet
"Poneros", taler om "ondskap i effekt eller innflytelse. Og det skiller seg
fra andre greske ord for ondskap. Det har å gjøre med den essensielle
karakteren, så vel som å snakke om en degenerering (forringelse av
kvalitet).
Nå, for de som ikke kjenner til det, en degenerering (forringelse av kvalitet),
det taler om en forverring. Fra den medisinske ordboken: Degenerering er å
endre noe fra en høyere til en lavere form, spesielt endring av vev til en
lavere eller en mindre funksjonell aktiv form. Når det skjer en kjemisk
forandring av selve vevet, da er det en ekte degenerering. Når
endringen består i en avsetning av unormalt materiale i vevet, det er en
infiltrasjon.

Og så, ordet sår, på gresk, er helkos, som taler om et sår, eller et sår fullt
av degenerert vev.
Og hva forårsaker dette? Som allerede nevnt, Den medisinske online
ordboken sier: "Degenerering betyr å endre noe fra en høyere til en lavere
form, spesielt endring av vev til en lavere eller en mindre funksjonell aktiv
form. Når det skjer en kjemisk forandring av selve vevet, da er det en
ekte degenerering. Når endringen består i en avsetning av unormalt
materiale i vevet, det er en infiltrasjon.
Når folk åpner seg selv opp for å bli injisert av et medisinglass (en skål)
fullt av giftige materialer, som Grafinoksid, spikeprotein og luciferin, og hva
annet av giftige kjemikalier som de har lagt inn i denne medisinske
prosedyren, som de kaller en vaksine. Og det er ikke en vaksine. Og på
grunn av godtroenheten i dem som er i ferd med å gå til grunne, som
Paulus sa om det, i 2. Tessalonikerbrev 2, da ser vi millioner av
mennesker rundt om i verden, med en tilstand referert til som en trombose.
Det er en blodpropp, og den oppstår i alle kroppens organer, i hjernen,
hjertet, lungene, nyrene, leveren og livmorveggen. Og det senker
antallet av sædceller.
Og det største av alle våre organ, er huden. Og her er noen bilder av hva
denne vaksinen produserer i kroppen, noe som er fullkomment etter
beskrivelsen i Guds Ord, i Åpenbaringen 16:1-2. Lesjoner fulle av sår,
forårsaket av blodpropp.

Coronavirus-vaksinasjon kan være årsak til
uvanlige blodsykdommer hos mennesker.

Åpenbaringen 16:1 Da hørte jeg en høy røst fra templet, som sa til de sju
englene: «Gå og tøm skålene med Guds vrede ut over jorden!»
2 Så gikk den første og tømte sin skål ut over jorden, og et ondt (Kakos Ond, skadelig) og grusomt (Ordet poneros - taler om smertefullt og sykt.
Men oftest blir det brukt om karakteren, dvs. den essensielle karakteren,
som indikerer en degenerering fra sin opprinnelige klasse) sår slo ut på de
menneskene som hadde dyrets merke, og på dem som tilbad hans bilde.
Trombocytopeni (en unormal reduksjon i antall blodplater) følger etter en
Pfizer og en Moderna SARS‐CoV‐2 vaksinasjon.
Nå skal jeg vise dere hva som skjer i hjernen hos noen, etter at
COVID-vaksinen er blitt gitt. Hvis du blir lett opprørt, bare lukk øynene en
kort stund, mens jeg viser dere en obduksjon av en hjerne som hadde
blodpropper på grunn av COVID-vaksinen.
https://i.4pcdn.org/pol/1626168654634.webm
Nå, gang dette med millioner med vaksinerte som har blodpropper i livmor,
lunger, nyrer, lever og andre forskjellige organer i kroppen. Og det du ser,
er den plagen som skal skje når den første, av de 7 skåler, ble åpnet opp,
for å straffe de som er tilber (verdsetter) dyret og hans bilde.

Insider Magazine, i en artikkel skrevet av:
Dr. Catherine Schuster-Bruce, 4. Mai, 2021
"Danmark forbyr Johnson & Johnsons Coronavirus-vaksine, med
henvisning til risikoen for uvanlige blodpropper"
Danmark forbød Johnson & Johnsons COVID-19-vaksine på mandag.
Myndighetene sa at risikoen for uvanlige blodpropper, som en bivirkning,
likevel ble oppveid av vaksinens fordeler.
Og fra CDC sitt nettsted:
Lokale reaksjoner, systemiske reaksjoner, bivirkninger og alvorlige
bivirkninger: Pfizer-BioNTech COVID-19-vaksine
Blant alle studier av vaksinemottakere som ble bedt om å fullføre dagbøker
av symptomer i løpet av de første 7 dagene etter vaksinering, da
rapporterte 84,7% om minst en lokal reaksjon på injeksjonsstedet. Etter
aldersgruppe har vi 88,7% i den yngre gruppen (i alderen 18 til 55 år) og
79,7 % i den eldre gruppen (i alderen over 55 år).
____________________________________________________________
Fra Market Watch ser vi denne artikkelen:
Av Steve Goldstein. Publisert: 15. april 2021.
Blodpropper er like så utbredt med Pfizer og Moderna vaksinen, som med
AstraZeneca.
____________________________________________________________
Og fra Yahoo Life leser vi:
Av Leah Groth, 13. april 2021.
Hvis Du Føler Dette Etter COVID-Vaksine, Kan Du Ha Blodpropp
____________________________________________________________

Centers for Disease Control and Prevention og U.S. Food and Drug
Administration ga i går ut en felles uttalelse om rapporter som sier at
Johnson & Johnson-vaksinen kan fremkalle cerebral venøs bihuletrombose,
som er en sjelden blodpropptilstand, og den kan være dødelig.
____________________________________________________________
Og fra Consumer affairs online.
Coronavirus-oppdatering: Ny informasjon om vaksinefremkalte blodpropper,
studier styrker vaksinetilliten
____________________________________________________________

CNBC HELSE OG VITENSKAP
FDA legger til en advarsel om en uvanlig hjertebetennelse etter Pfizer,
Moderna Covid-vaksiner
PUBLISERT LØRDAG, DEN 26. JUNI 2021
US Food and Drug Administration la fredag frem en advarsel for Pfizer- og
Moderna Covid-19-vaksinene, for å indikere en uvanlig risiko for
hjertebetennelse.
For alle vaksinene ble infovedlegget revidert til også å inkludere en
advarsel om myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) og perikarditt
(betennelse i hjerteposen) etter den andre dosen, og med symptomstart
innen få dager etter å ha mottatt vaksinen.
Helsemyndighetene sa at fordelene med å motta vaksinen, fortsatt oppveier
enhver risiko. Det har bare vært 12,6 hjertebetennelses-saker per million
doser, for begge vaksinene til sammen.
____________________________________________________________

Jerusalem-Post
Pfizer COVID-19 vaksine knyttet til uvanlige blodsykdommer - Israelsk
studie
Av MAAYAN JAFFE-HOFFMAN. 24. JUNI, 2021
En talsperson fra Shamir Medical Center understreket at studien av Pfizer
Coronavirus-vaksinens forbindelse til en uvanlig sykdom ikke bør avskrekke
å ta vaksinasjoner.

PBS NewsHour
Hvorfor skulle en COVID-vaksine forårsake uvanlige blodpropper?
Forskere har funnet spor.
Helse. 14. apriI, 2021
____________________________________________________________

NEWSWEEK
COVID-Vaksinens Risiko For Blodpropp Forklart etter at vaksinen er
årsak til BBC vertinnen Lisa Shaw’s død
AV ARISTOS GEORGIOU, 27.8.2021
Forskere advarer om at mRNA-vaksiner, utviklet av Pfizer og Moderna,
forårsaker BLOD PROPP.
Forskere advarer om at Wuhan coronavirus-vaksiner solgt av Pfizer og
Moderna, også kan forårsake blodpropp. De to vaksinene, utviklet ved hjelp
av messenger RNA-teknologi, har blitt utbredt brukt i mange land.
Rapporter om vaksinenes dødelige bivirkninger, dukket opp etter et forbud
mot Johnson & Johnson og AstraZenecas kjertellignende vektorvaksiner,
som var de første som var blitt knyttet til blodpropp.

CNN
Leger beveger seg mot at en årsak til blodpropp potensielt er knyttet
til Covid-19 vaksiner
Av Maggie Fox,CNN
(CNN) Legene sier at de tror at årsaken til blodpropp kan være knyttet til
visse Coronavirus-vaksiner. Og de legger til at deres funn har viktige
implikasjoner for hvordan denne tilstanden skal bli behandlet, uavhengig av
om vaksiner forårsaker det.
Selv om koblingen ennå ikke er fastsatt, så kaller de tilstanden en
vaksine-framkalt immuntrombotisk trombocytopeni, eller VITT. Det er
preget av uvanlig blodpropp kombinert med et lavt antall
blodproppceller, kalt blodplater. Pasienter lider av farlige blodpropper.
Og noen ganger har de en samtidig blødning.

Dette har vært mest knyttet til AstraZeneca Coronavirus-vaksinen, som
er i utbredt bruk i Europa og i Storbritannia.
US Centers for Disease Control and Prevention og Food and Drug
Administration, sjekker om Johnson & Johnsons vaksine også kan
forårsake blodpropp. Vaksinen fra både AstraZeneca og Johnson &
Johnson, bruker vanlige forkjølelsesvirus, kalt adenovirus, som en bærer.
Og noen eksperter mistenker at kroppens respons på disse virale
vektorene kan være en underliggende årsak til reaksjonen.
AstraZenecas vaksine er ikke godkjent i USA.
____________________________________________________________

FORBES,
Grafenoksid i Pfizer Covid-19 vaksiner?
Av Bruce Y. Lee
Senior bidragsyter
"Men det er nå kommet påstander som sirkulerer, om at Pfizer/BioNTech
Covid19-vaksinen inneholder rundt 99% grafenoksid. Dette til tross for at
grafenoksid ikke vises på verken FDA eller CDC sine innholdslister. For
eksempel, et Instagram-innlegg inkluderte følgende uttalelse: "99%
grafenoksid i Pfizer-Vaksinen? Spanske forskere fikk tak i glass med
Pfizer-vaksinen, og finner et grafenoksid-innhold på 98-99%.
Slik som PolitiFact.com, et frivillig prosjekt drevet av Poynter Institute,
beskrev det: Innlegget indikerte at grafenoksid "er giftig for
menneskekroppen, og forårsaker en rekke problemer." En video som
fulgte med innlegget, inneholdt en person som heter "Dr. Jane Ruby."
Ruby ga påstander om at over 99% av Pfizer/BioNTech-vaksinen består
av grafenoksid, og at "Det er ingen annen grunn til at dette skal være
der, bortsett fra å drepe folk."
____________________________________________________________

Rights and Freedom
Pfizer Covid-vaksiner "ødelegge Alle Systemer av Menneskekroppen",
advarer israelske helseeksperter

Den israelske folkekomitéen (IPC), en borgerledet gruppe israelske
helseeksperter, har publisert sin April-rapport, som utsteder en
presserende advarsel om at Pfizer/BioNTech-vaksinen skader nesten
alle systemer i kroppen.
Mens det meste av oppmerksomheten rundt vaksiner har vært fokusert på
AstraZeneca-vaksinen, som er knyttet til dødelige blodpropper, så er
Pfizer-vaksinen faktisk mye farligere, basert på de nyeste data.
April-rapporten til IPC advarer om at en injeksjon med Pfizer-vaksinen kan
føre til katastrofale helseproblemer, noe som er blitt bevist av de utallige
israelske livene som har blitt skadet av vaksinen.
Rapporten sier: "Aldri har en vaksine skadet så mange! Vi mottok 288
rapporter om dødsfall, som forekommer like etter vaksinasjonen (90% frem
til 10 dager etter vaksinasjonen). 64% er menn."
Tall fra Israels helsedepartement hevder imidlertid at bare 45 dødsfall
skjedde like etter vaksinasjon. Som rapporten sier: Denne "tåkeleggingen",
en mangel på åpenhet og bedrag, det fører bare til enda flere dødsfall.
Hvis tallene i rapporten fra IPC stemmer, da har flere israelere dødd av
Pfizer-vaksinen, enn europeere, av AstraZeneca-vaksinen i hele Europa.
Rapporten advarer: «Ifølge data fra Statistisk sentralbyrå (CBS), var det i
løpet av januar-februar 2021, midt i vaksinasjonsoperasjonen, en økning på
22% i den totale dødeligheten i Israel, sammenlignet med dødeligheten i
samme periode året før.
"Faktisk så er denne perioden, januar-februar 2021, den dødeligste på 10
år, med høyest samlet dødelighet, sammenlignet med tilsvarende måneder
de siste 10 årene."
Rapporten fremhever at yngre mennesker mellom 20-29 år, ser ut til å være
den befolkningsgruppen som så den mest dramatiske økningen i
dødelighet, etter utrullingen av Pfizer-vaksinen.

I denne gruppen, gjennom den samme vaksinasjonsperiode, januar-februar
2021, har det vært en 32% økning i samlet dødelighet, sammenlignet med
den samme perioden i 2020.
____________________________________________________________
Ok, så vi kunne bruke ytterligere ti timer med bare å vise dere overskrifter
fra hele verden, som viser at denne blodproppen er i stor skala blitt et
verdensomspennende problem. Men ingen av disse artiklene knytter dette
til den første skålen (medisinglasset) som blir utøst i Åpenbaringen 16:1-2
Er det ikke interessant at den prosessen som Bibelen beskriver for den
første plagen, er en skål (et medisinglass) som blir utøst på alle de som har
dyrets merke, og som verdsetter (tilber) dyrets bilde? Og vi ser resultatene
av dette skriftstedet, slik broder Branham lærte oss, at "Gud tolker Sitt Ord
ved å få det til å skje." Det slippes løs på dem som har merket. Og er ikke
det nøyaktig hva det blir kalt, dette lille glassrøret som vaksinene kommer
inn i?
64-0314 Investeringer 74. Det er det som utgjør Evangeliet i dag. Det er
det usedvanlige, fordi Gud er usedvanlig. Hans Ord blir tolket usedvanlig
til hvordan vi noen ganger har tolket Det.
75 Men som jeg tidligere har sagt, Gud trenger ingen til å tolke Sitt Ord.
Han gjør sin egen tolkning ved å få det til å skje, de tingene som Han
sa Han ville gjøre. Han tolker Sitt Eget Ord. Han trenger ikke vår
tolkning. Det er, vår tolkning er våre egne menneskeskapte tanker som
vi legger sammen med det.
76 Da Gud sa: "Bli lys", og det ble lys. Det trenger ingen tolkning.
77 Gud sa: "En jomfru skal bli fruktsommelig." Og det gjorde hun. Det
trenger ingen tolkning.
78 Jesus sa: "Menneskesønnen drar opp til Jerusalem og blir overgitt i
syndige menneskers hender. De vil korsfeste Ham, og på den tredje
dagen vil han oppstå igjen." Det trenger ingen tolkning.
79 Han sa: "En liten stund og verden skal ikke se Meg mer. Men dere
skal se meg, for jeg vil være med dere, endog inni dere, til enden, til
fullendelsen.” Han er her. Det trenger ingen tolkning. Det er Hans løfte.
80 “De gjerninger jeg gjør, skal dere også gjøre. Den som tror på meg,
de gjerningene som jeg gjør, skal han også gjøre.” Det er funnet i
Johannes 14:12. Og vi vet at det er sant, så det trenger ikke noen tolkning.

Så vi har sett tolkningen av Åpenbaringen 16:1-2, og vi vet at dommene
nå er på jorden. Jeg gikk ikke inn i de neste seks skålene, fordi de ikke
angår oss. De vil komme i løpet av disse 3-1/2 år med trengselstid.
Men hvis du ønsker å gjøre litt leksearbeid, da les resten av Åpenbaringen
kapittel 16.
Til slutt ønsker jeg å etterlate dere med et løfte fra Jesus Kristus, slik vi ser i
Matteus 24:22 Og hvis ikke de dagene ble forkortet, ville ikke noe kjød
bli frelst. Men for de utvalgtes skyld, skal de dagene bli forkortet.
La oss be

