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Satans Eden nr. 43 
Spørsmål og Svar, Fransk Forkynnermøte, april 

1. mai 2022 
Brian Kocourek, Pastor 

 
Spørsmål 1: Satans Eden no 33, side 7, du sa: "Vatikanet motiverte globalister, 
tenkte at de kunne bryte ned verdensøkonomien og den amerikanske dollaren ved 
hjelp av pandemien, men det fungerte ikke." 
 
"Det svekket nasjonene. Men hvis du husker at den første gangen Ildstøtten kom 
for en utvandring, da hadde vi ti plager til å bryte ned Egypts økonomi og ryggrad. 
Og derfor vil vi være i dette en stund til, er jeg redd". 
 
Hva mente du med: "Vi vil være i dette en stund til, er jeg redd?" Så lenge vi vet at vi 
er i en stor forventning til disse oppstandelsesmøtene? 
 
Svar 1: Det er bare basert på det som har skjedd de siste to årene, at vi allerede har 
hatt en plage, COV-SARs-2, og enda en som kommer nå, som er HIV, fordi alle som har 
hatt tre vaksiner så langt, vil utvikle HIV-positiv.  
 
Hvorfor? På grunn av den mengden med HIV som er i injeksjonen. Den første delen av 
Covid står for en vanlig forkjølelse, og det er ca. 200 stammer av den. Den andre 
delen av SARS, kom ut av det samme Wuhan nivå 4 laboratoriet i 2003, og ble funnet å 
være dødelig for eldre mennesker.  
 
De blandet de to sammen, og la til 2 elementer av H.I.V., for å undertrykke 
immunforsvaret lenge nok til at lipidcellene, som inneholdt piggproteinene, skulle få 
jobbe med å armere SARS.  
 
For hver ekstra injeksjon legger du til et virus som gir en enda større mangel på 
immunforsvar. Dette vil ytterligere undertrykke immunforsvaret, og gi deg auto 
immunsystem, eller H.I.V. 
 
I 1997 brukte broder Vayle og jeg 4 timer på å diskutere hvilke plager disse vredes 
skålene inneholdt. Hver budbærer fra menighetstiden kom med en basun og en vredes 
skål. Basunen var hans budskap, evangeliets basun, og vredes skålen var en midlertidig 
plage.  
 
63-0318 Det 1. Segl 62. Han kom inn, i den første tidsalderen, Efesernes Menighetstid; 
åpenbarte, sendte budbæreren. 
 
63 Legg merke til hva som skjer, idet vi går videre. Her er planen i det. Det første som 
skjer, det er først en — en — en kunngjøring i Himmelen. Hva skjer? Et Segl blir åpnet. 
Hva er det? Et mysterium blir åpnet opp. Skjønner? Og når et mysterium åpnes 
opp, da lyder en trompet. Den erklærer krig. En plage faller, og en menighetstid 
åpnes opp. Skjønner? 
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64 Hva er krigs-delen? Menighetens engel får tak i Guds mysterium, ennå ikke 
fullstendig åpenbart. Men, når han gjør det, får han tak i dette Guds mysterium, og 
deretter går han ut til folket etter at mysteriet er blitt gitt til ham. Går ut til folket! 
Hva gjør han der ute? Han begynner å bekjentgjøre Budskapet. Og hva starter det? 
En krig, en åndelig krig. 
 
65 Og deretter tar Gud Sin budbærer, sammen med de Utvalgte for den 
tidsalderen, og legger dem bort, i søvn. Og så slipper Han en plage over de som 
forkastet Det; en midlertidig dom. 
 
66 Og så etter at det er over, så går det videre, og de denominerer seg, og innfører 
denominasjoner, og begynner med den mannens verk, som fra Wesley og resten av 
dem. Og så blir alt et sammensurium igjen. 
 
67 Og så kommer et nytt mysterium frem. Hva skjedde så? En ny budbærer 
ankommer jorden, for en menighetstid. Skjønner? Så, når han ankommer, lyder 
trompeten. Han erklærer krig. Skjønner? Og hva skjer deretter? Til slutt, så, blir han 
tatt bort. Og så når han blir lagt bort, da faller en plage, ødelegger dem. Åndelig død 
rammer menigheten, og hun er fortapt, den gruppen. Deretter går Han videre til et 
nytt et. Åh, det er en mektig plan! 
 
68 Inntil, det kommer til den siste engelen. Nå, han har ikke noe bestemt 
mysterium. Men han samler opp alt som er gått tapt i de andre tidsalderne, alle 
Sannhetene som ikke var fullstendig åpenbart ennå, ser dere, ettersom 
åpenbaringen kommer, så åpenbarer han de tingene i sin tid. Hvis dere ønsker å lese 
det, der er det. Åpenbaringen 10:1 til…1 til rundt 4, vil dere få tak i det. Ja vel. 
Skjønner?  
 
Åpenbaringer 10:1 Jeg så enda en annen mektig engel som kom ned fra himmelen, 
kledd i en sky. Og en regnbue var over hodet hans, ansiktet hans var som solen, og 
føttene hans som ildsøyler. 
2 Han hadde en liten, åpnet bok i hånden sin. Og han satte den høyre foten på havet og 
den venstre foten på landjorden,  
3 og så ropte han med høy røst, som når en løve brøler. Da han hadde ropt, talte de sju 
tordener med sine røster. 
4 Da de sju tordener hadde talt med sine røster, skulle jeg til å skrive. Men jeg hørte en 
røst fra himmelen som sa til meg: «Sett segl for de ting som de sju tordener talte, og 
skriv dem ikke!»  
 
Ja vel, så ut fra hva broder Branham fortalte oss i Det 1. Segl, så vet vi at i hver tidsalder 
skjer det samme. Gud sender en budbærer og utruster ham med en basun, som er et 
evangeliebudskap, og et vredes beger, som er plager i en midlertidig dom over 
tidsalderen, for å ha avvist Budskapet for den tiden. 
 
Så et Segl blir brutt, et mysterium som ikke var kjent, åpnes opp for menigheten. Og det 
forårsaker en krig innad i menigheten.  
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Noen, de som tror, blir stående sammen med budbæreren, til Gud tar ham av scenen. 
Deretter åpner Gud opp en vredes skål, eller en plage, som er en midlertidig dom til dem 
som forkastet det. Og vi ser at det i hver tidsalder skjer det samme, for Gud er en 
uforanderlig Gud.  
 
Nå, hvis vi går til Johannes Åpenbaring, da vil vi se dette for hver budbærer til hver 
tidsalder.  
 
Åpenbaringen 15:7 Ett av de fire livsvesener gav da sju gullskåler til de sju englene, 
fulle av Guds vrede, Han som lever i all evighet.  
 
Ja vel, så vi ser i dette verset at det er syv engler med syv vredes skåler. Hver vredes 
skål er en plage for å ha forkastet evangeliets sannhet som Gud åpenbarte i den 
tidsalderen gjennom sin engel, eller sin budbærer.  
 
Slå opp ordet som brukes i disse versene. Og ordet engel er aggelos på gresk, og det 
betyr en pastor eller en budbærer. Gresk: aggelos fra aggelo, å bringe nyheter, en 
budbærer, spesielt en engel, underforstått: En pastor eller en budbærer. 
 
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!»  
 
I dette verset ser vi at instruksjonen til hver av de syv englene, budbærerne, er det 
samme. Så la oss gå gjennom alle de syv englene, eller budbærerne, for å se at de alle 
oppfyller det som de ble befalt, i Åpenbaringen 15:7  
 
Den første engelen var Paulus, som var pastor i Efesus. Han var Budbæreren til Efesus 
Menighetstid. Deretter tok Johannes over, etter at Paulus var blitt halshugget.  
 
Åpenbaringen 16:3 Så tømte den andre engelen (vi vet at det var Ireneus, Lyon 
France) sin skål ut på havet, og det ble til blod som av en død mann. Og hver levende 
skapning i havet døde.  
 
Åpenbaringen 16:4 Så tømte den tredje engelen (Martin av Tours, Frankrike) sin skål 
ut på elvene og vannkildene, og de ble til blod.  
 
Åpenbaringen 16:8 Så tømte den fjerde engelen (Columba – Irland og de skotske øyer) 
sin skål ut på solen, og det ble gitt den makt til å svi menneskene med ild.  
 
Åpenbaringen 16:10 Så tømte den femte (Martin Luther - Tyskland) engelen sin skål ut 
på dyrets trone, og hans kongerike ble fullt av mørke. Og de bet seg i tungen på grunn 
av smerten.  
 
Åpenbaringen 16:12 Så tømte den sjette engelen (John Wesley - England) sin skål ut 
på den store elven Eufrat, og vannet i den tørket opp, slik at veien for kongene fra øst 
kunne ryddes.  
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Åpenbaringen 16:17 Så tømte den sjuende engelen (William Branham) sin skål ut i 
luften, og en høy røst kom ut fra templet i himmelen, fra tronen, og sa: «Det er skjedd!»  
 
Det betyr at det er avslutningen på det. Men er det det? Se hva som skjer med denne 
syvende engelen. Husk at hver av dem har en vredes skål for den hemmeligheten som 
ble avvist i sin tidsalder.  
 
Men la oss lese videre og se at denne siste engelen, den syvende engelen har syv 
vredes skåler, fordi han kom ikke for å presentere bare ett mysterium, men alle de 7 
mysteriene som ble avvist gjennom de syv menighetstidene. Så han kom for å 
gjenopprette det som alle de andre tidsalderne hadde avvist. 
 
Åpenbaringen 17:1 Deretter kom en av de sju englene som hadde de sju skålene, og 
talte med meg. Han sa til meg: «Kom, jeg vil vise deg dommen over den store 
skjøgen som sitter på mange vann.  
 
Åpenbaringen 21:9 En av de sju englene som hadde de sju skålene fylt med de 
siste sju plagene, kom deretter til meg, talte med meg og sa: «Kom, jeg skal vise deg 
bruden, Lammets hustru.»  
 
Legg merke til at denne syvende engelen er den som forkynner forbannelsen over 
Skjøgen i Åpenbaringen 17, og introduserer også Bruden for Kristus. Så den syvende 
engelen er den siste engelen. Og dette er den samme engelen som roper ut i 
Åpenbaringen 18.  
 
Åpenbaringen 18:4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen, som sa: «Kom ut fra 
henne, mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke 
skal få noen av hennes plager.  
 
Legg merke til at hans budskap i Matteus 25 er alltid det samme, kom ut. I 
Åpenbaringen 3, til menighetstiden: Jeg står ved døren, kom ut. I Jakob 5: Se, 
dommeren står ved døren og sier: Kom ut.  
 
Og Åpenbaringen 18: Kom ut. Og i Åpenbaringen 21 sier han: Kom hit, jeg vil vise 
deg bruden, Lammets hustru. Åh, jeg håper du kan se hvorfor han er den samme i 
går, i dag og for evig. 
 
Og ikke tenk at jeg taler om det karet som Gud bruker. Nei, jeg taler om Herren Jesus 
Kristus, Han som er paktens engel. 
 
65-1127B Prøve Å Gjøre Gud En Tjeneste Uten At Det Er Guds Vilje 212. Nå, Han 
lovet det, så det setter Bibelen helt nøyaktig inn i denne tid, og Sodoma og Gomorra. Og 
Elias var ikke…Det var ikke Elias; Det var Guds Ånd over Elias; Elias var bare en 
mann.  
 
Nå, vi har hatt Elias-er, og Elias’ frakker, og Elias’ kapper, og Elias’ alt mulig. Men Elias 
for denne tid er Herren Jesus Kristus. Han skal komme ifølge Lukas 17:30. 
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Menneskesønnen skal åpenbare Seg iblant Sitt folk. Ikke en mann, Gud! Men det vil 
komme gjennom en profet. Nå, Han hadde aldri to hoved-profeter på samme tid, aldri, 
i verden. Skjønner? Uansett hvor mye det er… to—to ledere kan ikke…Det må være én 
leder.  
 
Gud må få én mann under Sin kontroll. Skjønner? Det er én Gud; det var Fader, Sønn, 
og Hellig Ånd, men én Gud over det hele, legg merke til, og bare brukte de tjenestene. 
Det samme har Han med Elias, Elias sin Ånd; han brukte den Ånden, men den 
samme Gud kontrollerte Den hele tiden for å oppfylle Sitt Ord. 
 
Det er derfor William Branham kunne si,  
65-0725M De Salvede I Endetiden 269. Nå, jeg ønsker dere skal vite at dette er 
pålitelig, og dere som lytter på dette lydbåndet. (dere som spiller lydbånd, dere som 
trykker og spiller av) 
 
Dere kan ha tenkt i dag at jeg prøvde å fortelle dette om meg selv, at jeg brakte 
dette Budskapet. Jeg har ikke noe mer å gjøre med Det enn noen ting, ikke noe mer 
enn bare en røst. Og, min røst, til og med imot min bedre viten; jeg ville bli en jeger. Men 
det er min Faders vilje at jeg erklærer å gjøre det, fast bestemt på å gjøre det. Jeg var 
ikke Den som kom til syne nede ved elven.  
 
Jeg bare sto der da Han kom til syne. Jeg er ikke Den som utfører disse tingene 
og forutsier disse ting som skjer så fullkomne som de er; jeg er bare en som er 
nær når Han gjør det.  
 
Jeg var bare en røst som Han brukte, for å si Det. Det var ikke hva jeg visste; det er 
bare hva jeg overgir meg selv til, som Han talte gjennom. Det er ikke meg, det var 
ikke den syvende engel, å, nei; det var manifestasjonen av Menneskesønnen.  
 
Det var ikke engelen, hans budskap. (så engelen har et budskap) Det var 
hemmelighetene som Gud avdekket. Det er ikke en mann; det er Gud. Engelen var 
ikke Menneskesønnen; han var budbæreren til Menneskesønnen. 
Menneskesønnen er Kristus;  
 
Han er Den som gir dere mat. Dere får ikke mat av en mann. En mann, hans ord vil 
feile. Men dere blir matet av det ufeilbarlige Ordlegemet av Menneskesønnen. 
 
270 Hvis du ikke har matet deg fullt ut på hvert Ord, for å gi deg styrke til å fly over 
alle disse denominasjoner og ting av verden, vil du på dette tidspunkt gjøre det, mens vi 
ber?  
 
Nå, når vi kommer tilbake til vårt spørsmål, da ser vi at den syvende engelen ikke bare 
bringer sin egen vredes skål, som han utøser i Åpenbaringen 17:1, mot kirken. Dette er 
kapitlet som omhandler Skjøgen og hennes skjøge døtre, som alle sammen er åndelig. 
Og det er derfor den vredes skålen som han åpner opp, bringer åndelig død.  
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Men nå i Åpenbaringen 21:9, utøser denne siste engel-budbæreren ut de syv siste 
vredes skålene eller plagene. Så hvis det er de syv siste plagene, da er det den 
syvende engelen, av de syv. Fordi den syvende er den siste. Og du vil ikke forvente at 
den første vil helle ut den siste vredes skålen, eller det andre, eller det tredje, eller fjerde 
eller femte, eller til og med det sjette. Den siste engelen utøser de siste plagene.  
 
Det er den siste engel-budbæreren som bringer de syv siste plagene. Det må være 
det. Hvis dette er de siste plagene, må det være den siste budbæreren som gjør det. 
Dette bør være veldig lett å forstå. 
 
Og det forteller oss at han utøser den første i løpet av sin tjeneste for verden. Men så er 
det et tidsrom mellom Åpenbaringen 17 og 21, og da må det skje i 
oppstandelsestjenesten til den syvende engelen, som er Røsten i 1. Tessalonikerbrev 
4:16. 
 
Fordi den samme syvende engelen som ble brukt til å erklære Ropet i 1. 
Tessalonikerbrev 4:16, vil også tale ut Røsten. Og i løpet av denne tiden, fordi den 
samme gjør alle tre tingene under Sitt parousia, og derfor vil de siste syv vredes skåler 
treffe verden mens bruden er forseglet bort.  
 
Token 64-0208 P:26 På samme måte må vi huske at Gud er langmodig, ikke villig til at 
noen skal gå fortapt. Han sender alltid sine tegn, sine underverk. Og når Han gjør 
seg klar til å gjøre noe, da adskiller Han den troende bort fra de vantro.  
60. Og legg så merke til hvordan Han brakte ting tilveie for sitt folk av Hans løftesland. 
Se hva Han gjorde der for sitt folk av Hans løftesland, for å være sikker på at de ikke 
ville bli blandet sammen i en slags doktrine.  
 
Hva gjorde Han? Han sendte en profet til dem, Moses, med et budskap som 
identifiserte Guds Ord. Og for å identifisere Moses, sendte Han en Ildstøtte som 
hang over ham. Amen. Så for å gi ham den fullkomne forsikring, krevde Han et tegn. 
Amen. Det er en budbærer, budskapet og stadfestelsen, og tegnet, den perfekte 
forsikringen om at de ikke hadde noe å bekymre seg for. Uansett hvor mange 
plager som rammer, hva alle andre sier, de er forseglet.  
 
54-0514 Guds Segl 162 Åpenbaringen 9. La oss lese veldig nøye her et øyeblikk, om 
Gud vil, og se hva Han sa i sitt Ord. Nå ... Åpenbaringen, og det 4 vers. Hør på dette. 
 
Og det ble sagt dem... (da de så at plagene ble utøst) ... at de ikke skulle skade 
gresset på jorden eller noe som var grønt eller noe tre, men bare de menneskene 
som ikke har Guds segl på sin panne. 
 
163 Da plagene kom, de eneste som var beskyttet, var de som var blitt forseglet 
bort inn i Guds rike. Dette er dommen i etterforskningen, når menn... Og hvis Gud vil 
hjelpe meg, vil vi om noen få minutter bevise det ved Herrens Ord, at dette er tiden 
for forseglingen av plagene. Og de som avviser det, det er ingenting tilbake 
bortsett fra en evig straff.  
 



7 
 

63-0323 Det 6. Segl 199. Og så, da Messias ble ryddet av veien, da kom Evangeliets og 
nådens tidsalder til hedningene. Og de kom ned, og Gud dro en herfra og en derfra, 
og her og der, og satte dem til side under budbærerne; og her og der, og her og 
der, og satte dem til side under budbærerne. 
 
200 Og Han sendte ut den første budbæreren, og han forkynte, og en basun lød; som 
vi vil ta tak i om en liten stund. Og så, basunen erklærte krig. Basuner er alltid et 
symbol på krig. Budbæreren, engelen kom på jorden, budbæreren til tiden, som 
Luthers, som hvem som helst av budbærerne vi har snakket om. Hva gjør han? Han 
ankommer; og et Segl blir åpnet, åpenbart; en basun lyder, krig blir erklært, og av 
gårde drar de. Og så dør budbæreren. Han forsegler denne gruppen; de blir tatt 
inn. Og en plage faller på de som forkastet Det. Skjønner? 
 
201 Så fortsetter det, da organiserer de seg, får en ny organisasjon. Vi har nettopp 
kommet gjennom det.  
 
Jeg håper at du er like begeistret for dette som jeg er, for å se dette. Men Gud gjør alle 
ting så tydelige for oss gjennom de siste årene, så vi vil ikke ha noen bekymringer når 
verden blir forberedt på brenningen.  
 
Siden det var ti plager i Egypt ved den første utvandringen, og den siste pesten var 
døden, tror jeg den første av de siste syv plagene også vil være døden, men denne 
gangen er det åndelig død.  
 
Nå, jeg vil at dere skal se adskillelsen mellom den syvende budbærerens første vredes 
skål i Åpenbaringen 17:1, og de siste. Den første var for avvisning av hans tjeneste.  
 
Men mellom Johannes' åpenbaringer 17 og 21:9 er det en periode, og deretter utøser 
han 7 vredes skåler. Han utøser syv vredes skåler med syv plager.  
 
I 1953 sa broder Branham i sin tale,  
53-0327 Israel Ved Rødehavet 2, 57. Nå kommer vi ned til den siste plagen, den 
siste tingen. Gud sa: "Jeg er nå lei av dårskapen. Jeg kommer til å gi den siste 
plagen.” Nå, jeg vil at dere legger merke til dette, den siste plagen var døden. 
 
58 Vi har hatt jordskjelv. Vi har hatt kriger og rykter om kriger. Vi har hatt 
tidevannsbølger, som Jesus sa ville skje, havet som bruser, menneskets hjerte svikter, 
mer hjerteproblemer (den mest utbredte sykdommen), frykt, en tid med forvirring, 
elendighet mellom nasjonene, hesteløse vogner på de brede veiene, alle disse tingene 
oppfylt. Men den siste plagen er døden. Ikke en fysisk, men en åndelig død. 
 
59 Død, åndelig, i kirken. Dere legger merke til at det skjer iblant sønnene, åndelig 
død. Kirken har fått flere medlemmer enn den noen gang har hatt. Den trives bedre enn 
den noen gang har gjort. Og likevel er den, åndelig sett, den svakeste som noen gang 
har vært. Det er sant. Det er akkurat som i Egypt.  
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60-0612 Tal Til Denne Klippen 22 Hvor lett de hadde glemt, at når plagene var i 
Egypt, at de var beskyttet. Da det var fluer over alt, var det ikke en flue rundt dem. Da 
lus fylte alle sengene, alle klærne og alt, var det ikke en bit av det på dem. Frosker var 
i skapene og alt annet, over resten av de vantro, men de hadde blitt beskyttet, Gud 
viste sin barmhjertighet. 
 
Legg merke til det. Og da den siste og store natten kom, sa Gud: “Dette er Mitt siste 
slag mot Egypt. Men før jeg kan slå til med dette slaget, må jeg bringe mine barn 
under en beskyttelse." Og der var et offerlam som ble drept, og blodet ble satt på 
stolpen og over karmen på døren. Og forsamlingen kom inn under blodet. Husk at 
dette var den siste plagen som rammet Egypt.  
 
Og den siste plagen som rammer kirken i dag, er den samme som da: en åndelig 
død. Fordi, slik som Gud ledet dem bokstavelig, slik leder Han oss åndelig. Og det 
siste slaget mot fienden, er at døden slår til. Og alle de som er borte fra å være under 
blodet, blir fjernet fra fellesskapet av Den Hellige Ånd.  
 
64-0614M Avdekkingen av Gud 157. De dør åndelig nå. Dette er et åndelig forheng. 
Skjønner? Det andre var et naturlig forheng. Dette er et åndelig forheng. Skjønner? 
De fortsetter å gå videre rett inn bak der, du kan si det til dem. "Åh, jeg vet! Jeg vet det, 
meg jeg…" Sa: "Kom igjen, det er helt i orden, det bare taler …"  
Husker dere at den siste plagen i Egypt var død, før utgangen. Den siste plagen på 
jorden er åndelig død, før utgangen. Deretter vil de bli kremert og gjort til støv, og de 
rettferdige vil gå ut på deres aske. Men den siste tingen er åndelig død, det å 
forkaste Ordet. 
 
Nå, igjen se at den siste tidsalders vredes skål var åndelig død, og deretter kommer 
trengselen opp med syv vredes skåler som blir åpnet opp av den syvende engelen. Hva 
skjer!!! Jeg tror Gud fortsatt har mye som skal skje etter disse oppstandelsesmøtene, 
som vi skal se komme opp etterpå, fordi verden må bli dømt,  
 
Men vi (Guds Brud) vil ikke gå gjennom dommen. Det er, 
Johannes 5:24 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som hører Mitt ord og tror Ham 
som har sendt Meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over fra 
døden til livet.  
 
Og se hvordan Jesus selv knytter denne dommen til tiden for oppstandelsen. La oss 
lese neste vers.  
 
25 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den time kommer, og er nå, da de døde skal høre 
Guds Sønns røst. Og de som har hørt, skal leve. 
26 For slik som Faderen har liv i Seg Selv, slik har Han også gitt Sønnen å ha liv i Seg 
Selv.  
27 Og Han har også gitt Ham myndighet til å holde dom, fordi Han er Menneskesønnen.  
28 Undre dere ikke over dette. For den timen kommer, da alle de som er i gravene skal 
høre Hans røst 
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29 og komme fram, de som har gjort det gode, til livets oppstandelse, og de som har 
gjort det onde, til dommens oppstandelse.  
 
Så brødre, jeg vet ikke nøyaktig hva disse vredes skålene inneholder, men vi ser at 
denne luftveissykdommen er nesten identisk med den spanske influensaen som rammet 
den 6. menighetstiden,  
 
Og vi vet at den 5. menighetstiden var tuberkulose, som utslettet omtrent 25% av den 
europeiske befolkningen i den menighetstiden.  
 
Og vi vet at denne byllepesten rammet både den 2. og den 3. Menighetstiden, først ble 
mye av Lilleasia utslettet, og deretter, i den tredje menighetstiden, mye av Europa.  
 
Som jeg nevnte, broder Vayle trodde at AIDS, som er HIV, ville være en av plagene. Og 
vi ser faktisk begynnelsen på det, på grunn av alle disse oppfriskningsvaksinene. Så, 
fordi folket gikk bort fra å være beskyttet av Ordet, da vil Gud etterlate dem forsvarsløse. 
Det stemmer.  
Og selvfølgelig vil vi se at en økonomisk depresjon vil ramme denne verden som aldri 
før, fordi det er profetert i 5. Mosebok 28, og selvfølgelig vil vi også se en hungersnød i 
en verdensomspennende skala, slik vi ser i Amos 8.  
 
Så, det første er en åndelig død, det andre er Lunge & pust, det tredje er Aids, det fjerde 
er en form for byllepest, fordi det er faktisk det som Russland fant i laboratorier for bio-
våpen i Ukraina. De fant ut at de bevæpnet disse patogener 
 
Og deretter, det femte er en økonomisk depresjon. Hungersnød er det sjette. Og til slutt, 
Ebola er den syvende, som vi ser beskrevet i Sakarja 14:12, til å komme over verden 
etter at de angriper Israel.  
 
Så det er slik jeg ser det, mine brødre, men jeg er ikke en Guds profet, bare en enkel 
apostel for dere. Og så er jeg pastor for en menighet, det samme var også Johannes og 
Paulus. Du må ha en hjemme-menighet og arbeide, for å gi støtte til ditt apostelembete.  
 
Spørsmål 2: I talen, Bortrykkelsen 130, sa profeten: "Tre ting skjer. Et rop, en røst, en 
basun, må skje før Jesus kommer. Nå, et rop… Jesus gjør alle disse tre tingene når Han 
stiger ned." 
 
Taler dette sitatet om 2 Jesus: Jesus, Faderen som steg ned med de tre tingene, før 
Jesus, Sønnen kom frem, hva er din mening om dette? 
 
Svar 2: Husk alltid å få dine øyne bort fra karet og over på Den Gud som bruker Karet. 
Det er forskjell på Herrens tilsynekomst og Hans komme, slik broder Branham lærte oss 
så klart.  
 
62-0713 Fra Den Tiden 102. Hvor mange vet at det er en forskjell på Kristi 
Tilsynekomst og Kristi komme? Det er to forskjellige ord. Tilsynekomsten skjer 
nå. Det 2. komme skal snart skje.  
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Han er til stede i vår midte og gjør de gjerninger som Han en gang gjorde, i sin 
menighet. Du er en del av den menigheten, og ved nåde tror du. Jeg er et medlem av 
den menigheten.  
Vel, jeg er ingen forkynner. Dere vet at jeg ikke er det. Jeg har ikke utdannelsen til å 
gjøre det. Noen ganger har jeg liten lyst til å stå her ved siden av Guds menn, som er 
kalt til det embetet. Det finnes apostler, profeter, lærere, pastorer og evangelister.  
Ikke alle er apostler, ikke alle er profeter, ikke alle er lærere, ikke alle er evangelister. 
Jeg står her ... Men min tjeneste er en annen tjeneste enn å være en pastor eller en 
lærer. Jeg er ikke det. Og hvis jeg sier ting som er feil, brødre, tilgi meg. Jeg mener ikke 
å gjøre det. Men dette er min tjeneste (Skjønner?), å erklære Ham, at Han er her.  
 
Så hvem var det med midnattsropet i Matteus 25 som ropte ut: "Se brudgommen er her, 
kom ut for å møte ham? "  
 
Det var den syvende engelen i Johannes' åpenbaring 21:9 som sa: "Kom hit, jeg vil 
shew deg bruden, Lammets hustru." 
 
62-0611 Det Er Jeg, Ikke vær Redd 81. Dere vet, det er en forskjell mellom Kristi 
tilsynekomst og Kristi komme. Det er to forskjellige ord. Han er kommet tilsyne nå i Sin 
menighet. Vi ser Ham; vi vet at det er Ham. Det er Den Hellige Ånd. Skjønner? Vi vet 
at det er det. Vi tror at den Hellige Ånd er Gud. Det vet vi alle.  
 
62-0706 Jehova Jireh, del 2, 174. Dette er avslutningen på ventetiden for den 
kongelige ætten. Han er her, Kristi tilsynekomst. Har du noen gang prøvd å dele det 
opp... Det er et sted i Bibelen, dere vet, jeg har ikke tid til å gå inn i det, det sier: Kristi 
tilsynekomst, og deretter Kristi komme.  
 
Det er to helt forskjellige ting, tilsynekomsten og Han komme. Han er nærværende 
nå og virker sammen med oss i form av den Hellige Ånd, og gjør den Menigheten 
fullkommen. Det må skje... 
 
Spørsmål 3: Fra 62-0608 Utholdenhet P:95 "Visste du at Bibelen taler om Herrens 
tilsynekomst, og også om Herrens komme, og det er to forskjellige gjerninger? 
Søk og finn ut om det er riktig."  
 
62-0706 Jehova Jireh, del 2, 174... "Det er et sted i Bibelen, vet dere, jeg har ikke 
tid til å gå inn i det, som sier, Kristi tilsynekomst, og deretter Kristi komme." 
 
Hvor er dette stedet eller skriftstedet profeten refererer til, hvor det handler om både 
tilsynekomsten Hans komme? 
 
Svar no 3: 1. Johannes 2:28 Og nå, dere barn! Bli i Ham, slik at vi kan få frimodighet 
når Han åpenbares, og ikke skamme oss bort fra Ham i Hans nærvær.  
 
Vi vet også at Jesus, Paulus, Peter, Jakob og Johannes, alle talte om Kristi parousia, 
som feilaktig er blitt oversatt som «komme» av King James sine oversettere.  
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Men ordet Parousia betyr ganske enkelt tilstedeværelse. Og hadde de latt være å 
oversette det, da ville vi lese dette ordet Parousia, i våre Bibler, og deretter slå det opp 
og vite at det betyr nærvær. Nærvær er den direkte oversettelsen av det greske ordet 
Parousia.  
 
I 1897 skrev den bemerkelsesverdige kristne forfatteren, J.B. Rotherham fra Cincinnati, 
Ohio, en Bibeloversettelse som han kalte [The Emphasized Bible] (Den fremhevede 
Bibelen). I denne oversettelsen bemerket han følgende: "I denne Bibelutgaven blir ordet 
Parousia konstant oversatt med "Nærvær". ("Komme", som et representativ for at dette 
ordet, er satt til side.)"  
 
Han fortsatte: "Parousia, ... er fremdeles inn i fremtiden, og kan derfor være omsluttet av 
et mål av uklarhet som bare en oppfyllelse kan rydde bort. Enkelt sagt så kan det 
være en periode, mer eller mindre forlenget, der visse ting skal skje, en hendelse 
som kommer frem, og passerer videre som en av mange hendelser i en serie av 
Guddommelige begivenheter. Kristus er reist opp, som en førstefrukt, det er en 
hendelse. 
 
Han kommer tilbake og stadfester Sitt "Nærvær", Samtidig som Han oppreiser Sitt eget. 
Det er en annen hendelse som er stor og langvarig. Og til slutt kommer en annen klynge 
av hendelser som utgjør "Avslutningen". Derfor er "Nærvær" sannsynligvis den mest 
omfattende og permanent tilfredsstillende oversettelsen av Menneskesønnens Parousia, 
som vi ser etter. 
 
En annen forfatter, Israel P. Warren, DD fra Portland Maine, skrev i sin bok [Parousia] 
1879 i avsnitt 12-15 "Vi snakker ofte om det 2. advent, det 2. komme, etc. Men Skriften 
taler aldri om det 2. Parousia. Uansett hva som skulle være dets natur, var det noe 
merkelig, som aldri har skjedd før og aldri ville skje igjen.  
 
Det ville være et nærvær som var forskjellig fra og overlegen alle andre 
manifestasjoner av Ham selv til mennesker, slik at Dets betegnelse skulle stå korrekt 
for seg selv, uten noen kvalifiserende betegnelse annet enn betegnelsen: "Nærværet".  
 
Ut fra denne betraktningen av ordet er det tydelig, tror jeg, at verken det engelske ordet, 
komme, eller det latinske, advent, er det som representerer dette ordet best. De 
samsvarer ikke med dets betydning; de samsvarer ikke med meningen til verbet som det 
er avledet fra. De kunne heller ikke erstatte på riktig måte det mer eksakte ordet: 
"Nærvær".  
 
I de tilfellene hvor oversetterne brukte disse ordene, vi ser at det radikale <rotordet> fra 
disse er heller ikke av det samme." Komme" og "Advent" gir oss en fremtredende 
oppfatning av en tilnærming til oss, en bevegelse mot oss. "Parousia," det handler 
om å være sammen med oss, uten referanse til hvordan det begynte. Kraften i det å 
komme, eller i en advent, slutter med ankomsten. Nærværet begynner med 
ankomsten.  
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Komme og advent er ord som taler om bevegelse, mens Nærvær viser hvile. Den 
tiden som dekkes av handlingen av et komme eller en advent, er begrenset; det kan 
være kortvarig. Tiden dekket av Nærværet er ubegrenset."  
 
Hadde våre oversettere gjort med dette tekniske ordet "Parousia", slik som de gjorde 
med " Baptisma ", at de overførte det uendret, eller hvis oversatt, at de brukte dets 
nøyaktig etymologisk ekvivalent, "Nærvær", da hadde det blitt godt forstått, som hva det 
virkelig er. Det finnes ikke noe slikt som det 2. "Nærvær". Hadde de brukte ordet 
"Nærvær", da tror jeg at hele læren ville ha vært forskjellig fra hva den nå er. Setningene 
" Det 2. advent" og "Det 2. komme", ville aldri blitt hørt.  
 
Kirken ville ha blitt lært opp til å tale om Herrens "Nærvær", som den hendelsen 
som skulle realisere deres håp, enten i fremtiden eller i en fjernere periode, at under 
dette "Nærværet" skulle verden fornyes. En oppstandelse, både åndelig og legemlig, 
skulle bli oppnådd, og rettferdighet og evig belønning skulle forvaltes, "  
 
Han fortsatte: "Ordet Parousia ble det offisielle begrepet for et besøk av en person med 
høy rang, spesielt konger og keisere som besøkte en provins."  
 
Spørsmål 4: 63-0728 Kristus er hemmeligheten 240. ... " Åh, hvis menigheten bare 
kjente sin posisjon. Det vil den gjøre en dag. Og da vil bortrykkelsen skje, når den 
vet hva den er.  
Hva handler denne posisjonen egentlig om?  
 
Svar 4: Broder Branham talte 145 ganger om adopsjonen, og spesielt i de18 talene kalt 
"Hør Ham", og omtrent 8-10 andre taler som alle omhandler adopsjonen, og vår stilling i 
legemet eller vår stilling i Kristus.  
 
Faktisk er det flere budskap som omhandler vår posisjon i Kristus. Og denne ideen om 
at menigheten kjenner sin posisjon, betyr at hun forstår sin plass i familien som brødre, 
og Kristus er den eldste broren i en stor familie av brødre, som Paulus sa i  
 
Romerne 8:29-30 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også forutbestemt 
til å bli likedannet med Sin Sønns bilde, (Det vil si å kjenne din posisjon i familien) for 
at Han skulle være den førstefødte blant mange brødre.  
 
30 Og dem som Han forut har bestemt, dem har Han også kalt. Og dem Han har kalt, 
dem har Han også rettferdiggjort. Og dem Han har rettferdiggjort, dem har Han også 
herliggjort.  
 
Jeg elsker fremstillingen av Weymouth-oversettelsen: For dem han har kjent på 
forhånd, de har han også forutbestemt til å bære likheten til sin enbårne Sønn; at han 
kan være den eldste i en enorm familie av brødre. " 
Expanded Bibelen sier 29 Gud kjente dem før han skapte verden, For dem som han 
forutkjente, og dem som han utvalgte, de har han også forutbestemt / utvalgt på forhånd, 
til å bli formet til mønsteret av, og likedannet med bildet av sin Sønn, slik at Jesus ville 
være den førstefødte, den fremste, men det indikerer også at andre vil følge etter, 
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av mange brødre og søstre. Jesu oppstandelse bekrefter at hans etterfølgere også vil 
dele Guds herlighet.  
 

30 Og disse som Gud har utvalgt til å være lik hans Sønn, de har han forutbestemt og 
kalt. Og de han forut har kalt, har han også gjort rett med ham, og erklært dem for å 
være rettferdige og rettferdiggjorte. Og de han gjorde rett og erklærte rettferdige; og 
rettferdiggjort, de har han også herliggjort. Det gjelder både en tidligere handling i 
Kristus, og en fremtidig forvandling. 
 
Med andre ord: Gud garanterte vår utgang fra vår begynnelse. Halleluja. "Å, hvis 
Menigheten bare kjente sin posisjon. Det vil den gjøre en dag. Deretter vil 
Bortrykkelsen skje, når den vet hva den er. 
 
Og brødre, det er nødvendig å forstå Kristi lære for å forstå din stilling i Kristus. Og vi vet 
at når et Guds barn blir født inn i familien, han er i familien, men han må vokse opp og 
bli den rette slags sønn,  
 
Og han må alltid være i sin fars virksomhet for å komme til en adopsjon. Derfor kan du 
ikke skille læren om Faderen og sønnen, og sønnen, som er læren om Kristus, fra læren 
om adopsjon. Det er alt sammen romerne 8. 
 
62-0711 Hør Ham 52. Nå. Legg merke til i Det Gamle Testamente nå, denne gutten, da 
han ble født inn i en familie ... Det første faren gjorde etter at han ble gammel nok til å 
begynne å bli undervist... Han er en sønn når han blir født. Han har familienavnet. 
Han har det.  
 
Men han har ingen arv ennå. Han må finne ut hva slags person han kommer til å 
bli, før han får en arv. Nå, faren, for å være sikker på at den sønnen fikk den rette 
opplæringen, ville han søke etter den aller beste veilederen han kunne finne.  
 
Og han ville aldri få tak i en som bare ville slå et slag for å dra fordeler, eller noe sånt, 
sier: "Vel, jeg skal lage en rapport om gutten, at han gjør det bra, slik at faren kan løfte 
opp meg litt." Han skal få tak i noen som vil fortelle ham sannheten. Og han...  
 
60-0712 Hør ham 37 Da denne sønnen ble født inn i hjemmet, da var det en sønn, en 
sønn av Faderen. Men hva gjorde den faren? Han hadde ikke tid til å være sammen 
med den ene sønnen. Hans virksomhet var stor. Så han ansatte en veileder eller en 
oppdrager, en lærer.  
 
Og han gjennomsøkte landet til han fant den rette typen mann, fordi det var hans barn. 
Og han ønsket at barnet skulle bli oppdratt riktig, fordi det barnet ville arve alt han 
hadde en dag.  
 
Men han lette utover, overalt, til han kunne finne den rette typen mann, ikke en av disse 
mennene som prøver å få en fjær i hatten, fortelle en løgn, eller: "Å, barnet ditt gjør det 
bra" når han ikke gjør det. Og han ville måtte rapportere fremgangen til det barnet. Dette 
var å gjøre en plassering av en sønn. Pastorene her forstår det, og vet hva jeg taler 
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om, plassering av en sønn, Paulus i Galaterne, og så videre, plasseringen av en sønn, 
Det gamle testamente ...  
 
Og selvfølgelig burde vi alle vite, slik som broder Vayle lærte om forskjellen mellom vår 
posisjon og tilstand. Vår posisjon er at vi er sønner, men vår tilstand er der hvor vi 
befinner langs vår vei mot å bli en fullt moden sønn, en som alltid er i sin fars 
virksomhet. 
 
Når du blir født på ny, da blir du født inn i familien. Men vi må nå frem til full modenhet 
for å bli adoptert, og bli plassert inn i vår rolle i familien. Og så, vi befinner oss alle 
sammen et sted mellom en baby i Kristus og en fullt moden sønn eller datter. 
 
Jeg kunne fortsette videre om dette, men mine bøker og lydfiler og undervisning om 
adopsjon har blitt oversatt til mange språk. Og hvis du ikke allerede har gjort det, da 
håper jeg at du tar deg tid til å lese dem nøye og ydmykt, fordi det angår din vekst i 
Kristus. 
 
La oss be 
 


