Satans Eden nr. 57
Fransk Forkynnermøte juli, 2022
Juli 17, 2022
Brian Kocourek, Pastor
Denne formiddagen vil vi gå gjennom Spørsmål og Svar fra møtet med våre
afrikanske forkynnere, som er fransktalende. I går morgen møtte vi 16 forkynnere fra
7 land, som er færre enn vanlig. Men vårt nettsted er midlertidig nede på grunn av at
vårt Webhotell skulle jobbe med overføring av filer fra den 13.-16. Juli. Denne tredagers perioden skulle ta slutt i går kveld.
Denne overføringen av filer til en annen server i en annen stat, det stengte ned vårt
nettsted. Det førte til at noen av pastorene som ikke hadde fått lagret tilgangslenken,
de kunne ikke bli sammen med oss. Jeg beklager det, men jeg hadde ikke noen måte
til å vite at de skulle gjøre dette, ellers ville vi ha utsatt møtet til en annen lørdag.
De gjorde også dette mot oss for 3 år siden. Og den gang spurte jeg dem om de
noen gang skulle flytte filene våre igjen, at de i det minste kunne gi oss beskjed, slik
at vi kan planlegge rundt tiden for overføringen. Dette gjorde de ikke. Det er veldig
dårlig kundeservice. Derfor gjør vi undersøkelser angående å flytte nettstedet vårt til
en nettbasert SSD-server, som, hvis du forstår teknisk tale, det er en Solid-State
Drive. Den er mye raskere enn en vanlig harddisk og mye tryggere fordi det ikke er
noen bevegelige deler, og mindre sannsynlighet for å krasje. Å være på nettet skulle
forhindre flere overføringer av filer, og dermed forhindre flere nedstengninger.
Denne formiddagen vil vi undersøke spørsmålene fra de afrikanske forkynnerne fra 7
land, inkludert et par forkynnere fra India.
Spørsmål 1: Hva skal vi gjøre som pastorer som er blitt trofast opplært, for å
bevare en sunn lære blant oss, når verden blir mer og mer frafallen?
Svar 1: Verden skulle ikke ha noen ting å gjøre med om du bevarer en sunn lære
eller ikke. Vi er ikke av denne verden og vi tar ingen hensyn til den. Vi fokuserer all
vår oppmerksomhet på hva Kristus gjør, ifølge Hans Ord, og hva Budskapet er
forutsatt å skulle gjøre akkurat nå.
Matteus 24:3 Da Han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til Ham. Og mens de var
alene, sa de: «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på Ditt "Parousia"
(nærvær) være, og på verdens ende?»
Det første som Jesus gjorde oss oppmerksom på da dette spørsmålet ble stilt, det
var å advare folket mot forførelse.
4 Jesus svarte og sa til dem: «Se til at ingen forfører dere!
5 For mange skal komme i Mitt navn og si: «Jeg er Kristus.» Og de skal forføre
mange.
Vi lever i den mest forføreriske tiden som noensinne har vært på jorden, fordi
villfarelsene kommer fra alle områder i livet. Vi må forholde oss til en falsk økonomi,
falske politikere som ikke tjener folket, men er en globalistisk Vatikaninspirert
agenda. Og utdanningssystemet fremmer ond, sodomittisk og antikristelig-oppførsel
og kunnskap. Alle nyheter er falske nyheter frem til du faktisk skader deg selv ved å
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lytte til deres falske propaganda. Og nå, vår legevitenskap bare motivert av en falsk
agenda der 90% av alle medisinske prosedyrer som blir utført på legekontorer og
sykehus, ikke engang er nødvendig.
Fra en artikkel som br. Peter sendte meg sist mandag: "Over 90% av alle
medisinske inngrep mangler bevis for å støtte deres behandling, enda en
svindel med penger... En ny metaanalyse publisert i Journal of Clinical
Epidemiology finner at det ikke finnes bevis av høy kvalitet for å støtte DE FLESTE
moderne helsetiltak og farmasøytiske legemidler som brukes på sykehus i dag.
Ifølge funnene i denne analysen er nesten hvert eneste aspekt av det medisinske
systemet en bløff, en svindel. Det er ikke bare de umenneskelige Wuhanskecoronavirus protokoller (COVID-19), og de såkalte vaksinene som har sviktet i
verden. Nesten hver eneste farmasøytiske intervensjon som er godkjent siden 2008,
utgjør mer en risiko enn nytte. Opptil 94% av medisinske intervensjoner mangler
bevis for å støtte deres bruk. Metaanalyse finner at 94% av medisinske
intervensjoner mangler bevis for å støtte deres bruk.
Vel, det gjør det kriminelt, men vi har gått inn i et tyranni utført av den medisinske
verden og WHO.
Spørsmål 2: NATO og EU holder fortsatt et press på Russland, som nå har fått Kina,
India og Nord-Korea på sin side, som partnere. Er ikke det et varsel om den syvende
visjonen, ettersom presset beveger seg videre til et klimaks? (Skriftsteder, sitater og
fakta vil hjelpe)
Svar 2: Matteus 24:6 Og dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at
dere ikke blir skremt! For alt dette må skje, men enden er ikke ennå.
7 For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli
hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder.
8 Men alt dette er bare begynnelsen til veene.
Spørsmål 3: Det ser ut til at verden de siste to årene til gagns har gått igjennom en
bakteriekrig og løgnaktige medisinske behandlinger, som bare har fremmet mer død.
Og alt sammen ser ut til å ha blitt glemt av folket. Hva tror du djevelen gjemmer seg
bak i denne rolige tiden? Vi visste at presset for å bli vaksinert, ville føre til
forfølgelse, så hva tror du, hvordan fungerer ting for tiden?
Svar 3: Jeg har undervist i årevis om hva vi kan forvente i disse siste dager. Og jeg
forkynte også en preken for 21 år siden, den 21 oktober, 2001 i en serie kalt: Hvem
Er Denne Melkisedek. Her advarte jeg folket om det som jeg kalte: Prosessen å bli
herdet. Det betyr at plagene kommer en etter en. Men det vil være et tidsrom mellom
hver, slik at folket vil glemme det. Men sammen med hver pest vil det komme en
forherdelse av deres hjerter, slik som Gud forherdet Faraos hjerte.
Broder Branham gjorde han det klart hvordan Gud brukte hver av plagene til å
forherde Faraos hjerte mot Gud. Han sa i talen, 54-1219M Guddommelig
Helbredelse 133.
Gud sa: "Jeg har forherdet den som jeg vil forherde. Jeg har barmhjertighet
med den som jeg ønsker å gi barmhjertighet. Det stemmer. Han sa: "Før Esau
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eller Jakob hadde gjort verken godt eller ondt," Gud sa, "Jakob har Jeg elsket,
men Esau har Jeg hatet." Og Esau prøvde å bli rett med Gud, og han kunne ikke.
Farao prøvde å bli rett med Gud og han kunne ikke gjøre det. Så det er ikke deg,
ikke hva du ønsker. Det er hva Gud har bestemt for deg til å gjøre. Det stemmer.
Paulus sa der i Romerne 9 Har ikke pottemakeren makt over leiren, slik at han
av samme leirklump kan lage et kar til ære og et annet til vanære? Det er for å
vise sin herlighet til dem som han har gitt ære. Du visste ikke det, gjorde du? Det
er hva Skriften sier.
Farao prøvde så godt han kunne å omvende seg. Han var godhjertet. Han sa: "Ja
visst, jeg vil la dere dra. Bare dra." Gud sa: "Nei, det kan dere ikke. Jeg skal
forherde hans hjerte slik at dere ikke kan dra." Fordi Guds Ord må bli oppfylt. Og
hvis vi lever i denne tiden når formaliteter og ting har brutt ned kirken, den er brutt
sammen; nå, det er Guds Ord som blir oppfylt.
Apostelen Paulus er den som først lærte oss denne forståelsen av hvordan Gud
forherder dem som ikke er forutbestemt til herlighet. Disse som er forutbestemt til
fordømmelse.
Romerne 9:18 Derfor viser Han barmhjertighet mot den Han vil, og forherder den
Han vil.
Så det er noe som er nødt til å bli gjort. Folket er allerede ganske hovmodige, så Gud
bare vet hvordan Han skal gi dem et lite press, for å gjøre dem så harde at de ikke
kan gjøre annet enn å bryte sammen. Akkurat slik som når du varmer opp metall. Du
varmer det, og det blir mykt. Men avkjøl det, og det herdes hardere enn det var før.
Du kan bare gjøre dette et visst antall ganger, ca. 4, og da blir det skjørt og du kan
bryte det der du måtte ønske. Og det er veldig bibelsk.
Vi leser i Ordspråkene 29:1 En mann som ofte er straffet og likevel gjør sin
nakke stiv, vil i et øyeblikk bli brutt ned, og det er ingen legedom.
Ordspråkene 28:14 Salig er det menneske som alltid frykter. Men den som
forherder sitt hjerte, kommer i ulykke.
Ordspråkene 21:29 En ugudelig mann viser et frekt ansikt, men den oppriktige,
hans vei blir ledet.
Legg merke til at de ugudelige blir forherdet, men de rettferdige tar irettesettelsen og
blir ledes av den Hellige Ånd.
"Guds sønner ledes av Guds ånd. "
Salme 37:24 Når han snubler, faller han ikke til jorden, for Herren støtter hans hånd.
Salmenes 37:17 For de ugudeliges armer skal brytes, men Herren støtter de
rettferdige.
Her ser vi igjen parallelliteten i Skriften, hvor det tales om velsignelse og forbannelse,
rettferdighet og urettferdighet, lys og mørke, liv og død, etc. Og slik broder Vayle
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lærte oss, at vi som er Guds Utvalgte, når vi leser i Guds Ord om forbannelser, da
skal vi umiddelbart også se etter velsignelser. Og du skal aldri gjøre krav på
forbannelsen, men alltid på velsignelsen. I løpet av det neste året eller mer, før vi blir
tatt ut herfra, må vi holde fokus på Guds velsignede løfter. Fordi, vi var i Ham før
verdens grunnleggelse, for å motta velsignelsene og ikke forbannelsene. Så
forkynnerne må fokusere på TVILLINGER, og vise de to vintrærne og hva som er i
vente for hvert av vintrærne. Det vil holde folket balansert når vi ser enda flere plager
som kommer og går.
Vi vet hva som kommer, og skulle ikke bli overrasket, fordi Guds profet og Hans Ord
har allerede advart oss om hva vi kan forvente. Så vi holder øye med løftet, slik også
Abraham måtte gjøre, før oss. Tross alt, er han ikke troens Far?
Spørsmål 4: Uten å være en legalist, skal vi holde på brødre til å fortsatt være
sammen med oss, disse som frivillig (på grunn av jobb eller sosiale fordeler) mottok
denne vaksinen? Kan vi betrakte en slik holdning til å gå på kompromiss med
sannheten, etter å ha lyttet til Guds forskjellige advarsler om saken?
(2. Johannes 10 Hvis noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da skal dere
verken ta imot ham i huset eller hilse ham velkommen.)
Svar 4: Nei, nei, nei, ikke behandle folk som syke fordi de gjorde en feil. Vi gjør alle
feil, men hvis en person frivillig gjør ting som Gud har advart oss mot å gjøre, da vil
de måtte ta konsekvensen. Husk, som Hans sæd er vi bestemt til å komme til det
som Ordet sier om oss. Men i dette livet, det som du sår, det vil du også høste. Men
når det gjelder å gjøre det som regjeringer krever for å komme inn i sitt land, vel, jeg
tror ikke vi skulle dra hvis de krever at vi skal ødelegge vår egen genetikk.
Det kommer en dag når mennesker vil bli pålagt å ta dyrets merke. Og hvis du ikke
tar det, da vil du ikke kunne fungere i samfunnet. Så dette som skjer er bare et
forbilde av det som kommer. Husk at det er noe omkring dyrets merke som
identifiserer deg med dyrets system. Kan det være at ditt DNA er blitt endret? Er det
det som det skjer.
Glem aldri at broder Branham la det direkte på det faktum at de avviser Ordet, og
dermed mottar de dette. Men jeg har advart visse brødre som ønsket å reise til land
som har visse krav om at hvis de reiser til disse stedene, da vil de bli pålagt å ta de
medisinske prosedyrene som kreves for å komme inn i det landet. Jeg er bare
takknemlig for at den Hellige Ånd advarte meg i 2019 om hva som kom i 2020. Og
jeg var klar over disse tingene da de først kom, fordi jeg så etter dem, at de skulle
komme.
Nå, jeg synes det er interessant at Landet Israel nettopp har stengt sine grenser for
alle personer som er blitt fullstendig overgitt til de nyeste bakteriekrigføringskriteriene,
som har overtatt verdens helsevesen. Så hvis den medisinske virksomheten et land
nå nekter å gi adgang til alle de som tok imot råd fra sine regjeringer om å motta
prosedyrene, og nå nekter de dem som adlød dem, å komme inn i sitt land, hva
forteller det oss. Storbritannia rapporterer at de fleste tilfellene av sykdommen nå er
blant dem som har blitt behandlet mot den. Og EU finner det samme blant sine land
som overholdt hvem som dikterer er nå den høyeste graden av infeksjonsland. Så
vær forsiktig med hvem du slipper inn i ditt nærvær, og hvem du deler ditt Space
med.
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Spørsmål 5: Er det klokt og forsvarlig å dra på misjonsreise, i denne
verdensomspennende vanskelige tiden, mens vi er tvunget til å akseptere
helseprotokollene fra regjeringen, og slike ting?
Svar 5: Som jeg nettopp sa, den Hellige Ånd fortalte meg at jeg ikke lenger skulle
reise til utlandet for misjonsarbeid. Og Han fortalte meg dette bare 3 måneder før
bakteriekrigen startet. Dere kan imidlertid bruke teknologi. Og jeg tror at vi har bedre
møter over internett enn hva vi hadde da jeg var der personlig, fordi dere brødre har
en bedre tilgang til hverandre, enn dere noen gang har hatt før.
Da jeg dro utenlands, var vår tid også svært begrenset, og læren var også veldig ny i
deres land, da jeg kom for å så ut doktrinens sæd. Nå, som sæden er sådd og
forkynnerne har hatt tid til å vokse i det, da bruker vi nå de to månedlige møtene til å
fremme denne veksten med en eksponentiell vekstrate.
Hvis du får tid, lytt eller les min preken i serien om Jesu lignelser, "lignelsen om
nettet", da vil du forstå hvordan dette nettet som Jesus profeterte om, til å bli kastet
inn i hele verden, det er internett. Med internett kan en mann rekke ut til hele verden
og virke for Kristus.
Brødrene i Afrika og i Sør-Amerika har selv begynt å bruke internett til ukentlige
samtalemøter, hvor de samtaler om hva de har lært. Det fremskynder sæden til å bli
raskere moden.
Jeg har sett denne bruken av internett i 25 år nå, og jeg begynte å bruke dette store
nettet i 1997. Og som et resultat av det, går nå vårt nettsted inn i 190 land. Der
tilbake i 1983 hvor Gud ba meg om å skrive ned mine prekener ord for ord, at de en
dag ville bli lest over hele verden, da var internett fortsatt et tiår unna. Men jeg adlød,
og jeg oppbevarte dem først i notisbøker, deretter på 5 1/4 diskettstasjoner, deretter
3 1/2 diskettstasjoner, deretter på mine harddisker, deretter på CD-er og DVD-er.
Men den virkelige endringen kom da vi begynte å legge dem ut på internett i 1997.
Jeg vet om bare en annen pastor som brukte det til budskapet den gangen. Den
broderen la ut et nyhets-format på nettet, jeg han la ut mine og broder Vayles
prekener.
For 19 år siden hadde jeg en prekenserie om Jesu lignelser fordi jeg så hvor broder
Branham sa: "Hele Det Nye Testamentet taler om denne tiden. "
64-0119 Shalom 223 Hele Det Nye Testamente taler om denne tiden. Jesus
Kristus taler om denne tiden. Hvem er det da, en eller annen mann? Det er Jesus
Kristus, Guds Sønn som manifesterer seg, og reflekterer Lyset over Ordet, som Han
lovet for denne dagen.
Og fra det tidspunktet begynte jeg å se at alle ting i Det Nye Testamentet, er for
denne timen, inkludert alle Jesu Ord, Han taler om denne tiden. Det har en stor
betydning for det å forstå din Bibel.
Spørsmål 6: Hvor mye mer tid tror du at vi har igjen før denne tidsalderen blir
avsluttet? I din prekenserie, Desperasjon nr. 47, "Oppstandelse 4, Tid og Årstid",
Ved 45 - 47 minutter i denne talen uttalte du dette: "Hvis oppstandelsen har en
røst, da må vi være forberedt på å høre den røsten". Så, hva mener du nøyaktig
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med "forberedt på å høre den Røsten"? Du kunngjorde i den samme talen, at vi
kunne gå tilbake i historien og finne det ut, den eksakte dagen hvor Jesus oppsto.
Så, har du funnet ut av det da? Fordi, er ikke det viktig, å kjenne til?
Svar 6: Ja vel, så la meg svare på den siste delen først. Ja, det er ganske godt
fastslått at Jesus døde klokken 15.00 den 3. April, i år 33 e.Kr. Det er interessant at
det er 4 treere her, og april er den fjerde måneden. Jeg vet ikke betydningen, men
jeg er sikker på at det var forutbestemt å skje på den datoen. 4x3 =12, og 1+2 er 3,
og april er 4, så 3+4 er 7 som er fullending. Det er regnestykket mitt, så hvis noen der
ute vet bedre, vennligst gi meg beskjed.
Også forskere
mener at de kan
nøyaktig angi datoen
for det store
jordskjelvet som er
rapportert i Matteus
Evangelium. Så
også dette gir oss en
dato. Derfor, Jesus,
som beskrevet i Det
nye testamente, ble
mest sannsynlig
korsfestet fredag
den 3. April i år 33. De baserer sin konklusjon på en gjennomgang av seismisk
aktivitet.
Matteus 27:45 Fra den sjette time til den niende time ble det mørke over hele landet.
46 Og omkring den niende time ropte Jesus med høy røst og sa: «Eli, Eli, lamà
sabaktàni?» Det betyr: «Min Gud, Min Gud, hvorfor har Du forlatt Meg?»
47 Da noen av dem som stod der hørte det, sa de: «Han roper på Elia!»
48 Straks sprang en av dem og hentet en svamp, fylte den med sur vin og satte den
på et rør og gav Ham å drikke.
49 De andre sa: «La Ham være! La oss se om Elia kommer og frelser Ham!»
50 Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden.
51 Og se, forhenget i templet revnet i to fra øverst til nederst. Og jorden skalv,
og fjellene revnet,
52 og gravene ble åpnet, og mange av de hellige som var døde, fikk sine legemer
oppreist.
53 Og de kom ut av gravene etter Jesu oppstandelse, og de gikk inn i Den hellige
stad og viste seg for mange.
54 Men da høvedsmannen og de som var med ham - de som holdt vakt over Jesus så jordskjelvet og det som hadde skjedd, ble de grepet av stor frykt og sa:
«Sannelig, Han var Guds Sønn!»
Her er andre fakta som støtter denne datoen og dette klokkeslettet:
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Alle de fire evangeliene og også Tacitus’ Krøniker (XV, 44) er enige om at
korsfestelsen skjedde da Pontius Pilatus var landshøvding for Judea, fra år 26
til år 36 e.Kr.
• Alle de fire evangeliene sier at korsfestelsen fant sted på en fredag.
• Alle de fire evangeliene er enige om at Jesus døde noen timer før begynnelsen
av den jødiske sabbaten (solnedgang på en fredag).
• Matteus, Markus og Lukas vitner om at Jesus døde før mørkets frembrudd den
14. Dagen i Nisan, like før påskemåltidet.
• Tre av de fire evangeliene rapporterer også om et stort mørke fra kl. 12.00 til
15.00 etter korsfestelsen.
• Matteus, Markus og Lukas skriver hver for seg at Jesus døde "omkring den
niende time" (Matteus 27:45-50, Markus 15:34-37, Lukas 23:44-46).
• "Den niende timen" er det som vi i dag vil referere til som klokken 15:00.
• Dette tillater oss å begrense tiden for Jesu død til et veldig spesifikt punkt i
historien: omkring klokken 15.00, fredag den 3. April, 33 e.Kr.
•

Når det gjelder den første delen av spørsmålet: "Hvor mye mer tid tror du at vi har før
denne tidsalderen blir avsluttet?"
Vel, hvis jeg visste dagen og timen, da måtte jeg være Gud, fordi Jesus sa at ingen
ville vite dagen og timen. Han sa imidlertid aldri at vi ikke ville kjenne tiden. Og vi
forstår at Kristi Parousia ble først omtalt av Jesus, så av Paulus, deretter Peter,
deretter Jakob og Johannes.
Så vi kan se på det som de fortalte oss skulle finne sted i løpet av Parousianærværet. Og det er tilsynekomsten som skjer før for Hans komme, slik William
Branham forkynte det. Og når vi ser på alle de tegn og hendelser som Jesus og disse
apostelen skrev om, da er det 84 tegn og hendelser som er nevnt i Skriften. De ble
først omtalt av Jesus, deretter Paulus, Peter, Jakob, og til slutt Johannes. Og de må
finne sted i løpet av tiden for Kristi Parousia. Vi finner også tre perioder innenfor
denne store begivenheten, kalt Kristi Parousia, hvor Guds store nærvær kommer
ned. Og apostelen Paulus forteller oss om tre konkrete hendelser som tar oss
gjennom tiden for Ropet, videre inn i en kortere periode på 6 uker, som er
Oppstandelsens Røst, og til slutt gjennom den korteste perioden, Guds Basun, og
den vil blåse til en sammenkomst av de levende og de oppstandne hellige, for å bli
fanget opp sammen og tatt ut herfra. Det betyr at ropet er den lengste perioden i
Kristi Parousia. Og deretter settes farten opp, og Oppstandelsens Røst vil vare i
omkring 40 dager, og Basunen enda mindre enn det.
I forbindelse med dette møtet har vi ikke tid til å fokusere på alle disse tegnene og
hendelsene. Men du kan gå til min Tros-serie, i Tro Nr. 39, den tar opp alle de 84
tegn og hendelser. For øvrig, de fem gjenstående begivenhetene som ikke har
skjedd ennå, handler alle sammen om oppstandelsen, Røsten og teltmøtet, hvor vi
ikke bare vil være vitne til de helliges oppstandelse, men også legemenes
forvandling, slik vi ser i 1. Mosebok 18, da Gud forandret Sarah i kroppen mens hun
var i teltet, og gjenopprettet både Abraham og Sarah til deres tid for liv, som er 18-20
år gammel. Jeg tror også at Brudens åndelige forening til Kristus vil bli fullstendig
fullbyrdet, slik den var med Isak og Rebekah, i teltet.
Matteus 24:
1. vers 3 Spørsmålet ble stilt: "Hva vil være tegnene på Ditt Parousia?
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2. vers 4 Se til at ingen forfører dere! Store villfarelser, falske nyheter, falsk teologi,
falsk økonomi
3. vers 5 Falske Salvede
4. vers 6 Kriger og rykter om krig
5. vers 7 Nasjon mot nasjon
6. vers 7 Kongerike mot kongerike
7. vers 7 Hungersnød
8. vers 7 Pest
9. vers 7 Økning i jordskjelv mange steder
10. vers 8 Begynnelsen på sorger
11. vers 9 Kristne arrestert
12. vers 9 Kristne forfulgt
13. vers 9 Kristne hatet av alle nasjoner
14. vers 10 Mange snublesteiner
15. vers 10 Mange skal forråde
16. vers 10 Mange skal hate
17. vers 11 Mange falske profeter skal oppstå og forføre mange
18. vers 12 Fordi urettferdighet florerer, skal kjærligheten til kald hos de fleste
19. vers 13 Det vil være en forutbestemt gruppe som vil holde ut og vil bli frelst
20. vers 14 Evangelium blir forkynt til alle nasjoner - internett gjør dette mulig. Vårt
nettsted går inn i 190 nasjoner, og jeg tror Branham.org også gjør det.
21. vers 22 Gud vil forkorte de dager for de utvalgtes skyld, ellers vil intet kjøtt bli
frelst. Kjernefysisk ødeleggelse: Tsjernobyl, Fukushima. Skyer med kjemikalier
spredd med fly (chemtrails), vannet forgiftet, matvarer hybridisert, bakteriekrigføring, forgiftning i alle land med 5G stråling, etc.
22. vers 22 Trengselen, den er fortsatt inn i fremtiden. Men vi vil være borte og ikke
ta del i den
23. vers 24 Det står frem falske Kristuser (falske salvede)
24. vers 24 Det står frem falske profeter, falske lærere
25. vers 24 Stor villfarelse, slik at det er bare de Utvalgte som ikke vil bli forført
26. vers 26 Påstander om at salvede er ute i ørkenen
27. vers 26 Påstander om at Kristus er i lagerrommet, ikke tro det
28. vers 27 Nærværet vil være universell, som lynet lyser opp fra øst til vest, slik
skal nærværet være.
29. vers 28 Det skal være fersk manna (Ordet for tiden)
30. vers 28 Ørnene skal samle seg rundt det ferske Ordet for tiden
31. vers 30 Menneskesønnens tegn i himmelen, med Sine engler i skyer med kraft
og stor herlighet
32. vers 31 Han sender ut Sine engler med en kraftig lyd av en evangeliebasun
33. vers 31 De utvalgte blir samlet sammen fra jordens fire hjørner
34. vers 34 Den generasjonen som ser disse tingene skje, vil være den siste
generasjonen
35. vers 37 Slik som det var i Noahs dager, slik skal Også Menneskesønnens
Parousia være, på Hans dag
36. vers 38 De spise, de drikker, gifter seg og blir gitt i ekteskap. Så livet bare gikk
videre på samme måte for alle
37. vers 39 De visste ikke at Menneskesønnens Parousia var her og at dom skulle
følge etterpå.
38. vers 40 Adskillelse, to på marken, en tatt med, en latt tilbake
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39. vers 40 To menigheter som kverner hveten, deler ut Ordet, den ene tatt med,
den andre latt tilbake
40. vers 43 Gode og trofaste tjenere vil være på vakt, vil være klar over tiden, vil
forvente disse hendelsene
41. vers 44 Vi er befalt å være rede i en tid hvor vi ikke tror at Menneskesønnen
kommer
42. vers 45 Trofaste og kloke tjenere vil gi husholdningen mat (åndelig mat) for den
tiden de befinner seg i
43. vers 46 Tjenere som gir åndelig mat i rett tid, vil bli velsignet under denne Kristi
Parousia
44. vers 47 Han vil bli velsignet ved å motta sin plassering som en sønn (motta
sønnekår)
45. vers 48 Det vil stå frem andre åndelige ledere som ikke er klar over Herrens
nærvær
46. vers 48 Disse forkynnerne vil opptre krenkende og behandle sine samtidige
forkynnere dårlig
47. vers 49 Herrens nærvær vil komme når de ikke tenker det
48. vers 50 Herrens nærvær vil være skjult for de liksom-troende som ikke vil være
klar over dommerens nærvær
49. vers 51 I stedet for sønnekår, arv og en plassering som sønn, blir de plassert
som hyklere, liksom-troende, og sett på som skuespillere
50. vers 51 Og de vil bli latt tilbake for trengselen
62-0204 Nattverd 74. Vi ser at astronomene spår at en eller annen gang i denne
tidlige delen, eller den første delen av måneden, det skal begynne den 2. eller den 5.,
eller et sted gjennom denne måneden, de indiske astronomene spår at denne verden
sprenges i stykker. Og de amerikanske avisene gjør narr av det. Jeg tror ikke verden
kommer til å bli sprengt i stykker. Men jeg sier at det er galt å gjøre narr av det. Fordi
noe er i ferd med å skje en av disse dagene, noe som ligner på det, når de fem
planetene, Mars, Jupiter, Venus, og så videre, kommer inn i deres ... De har aldri
gjort det tidligere. Åh, de hevder at det kanskje skjedde for tjuefem tusen år siden.
Men hvem var der tilbake for å vite om det?
Menighetstidsboken Kapittel 8 - Filadelfia Menighetstid 49 Det er til denne
tidsalderen at Jesus sier: «Jeg kommer SNART», vers 11. Det gjør den siste
tidsalderen til en veldig kort en. Laodikea er tidsalderen for det hurtige arbeidet. Den
blir forkortet.
Menighetstidsboken Kapittel 10 - Resymé av Tidsalderne 25 Siden den femte
tidsalderen hadde ført med seg en stor utbredelse av Ordet gjennom
trykkerivirksomhet, var den sjette tidsalderen snar med å utnytte det. Denne
tidsalderen var det andre stadiet i gjenopprettelsen, og var, som vi tidligere har gjort
rede for, kvastens tidsalder. Utdannelse fantes i overflod. Dette var tidsalderen for
intellektuelle menn som elsket Gud og tjente Ham. Misjonærer fantes i overflod, og
Ordet spredte seg verden over. Det var en tidsalder for broderkjærlighet. Det var den
åpne dørs tidsalder. Det var den siste tidsalder med lang varighet, og etter den
ville Laodikea tidsalder komme, som ville bli en kort en.
Menighetstidsboken Kapittel 9 - Laodikea Menighetstid 17 Budbæreren, jeg tviler
veldig mye på om noen tidsalder virkelig kjente den budbæreren som Gud hadde
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sendt til den, unntatt i den første tidsalder hvor Paulus var budbæreren. Og selv i den
tidsalderen var det mange som ikke gjenkjente ham for det han var. Nå vil den
tidsalderen som vi lever i, være veldig kort. Hendelser kommer til å skje veldig
raskt. Så budbæreren til denne Laodikea tidsalderen må være her nå, selv om vi
kanskje ikke kjenner ham ennå. Men det må helt sikkert være en tid hvor han blir
kjent. Nå, jeg kan bevise det, fordi vi har Skriften som beskriver hans
tjenestegjerning.
Menighetstidsboken Kapittel 8 - Filadelfia Menighetstid 100 Den Siste
Formaningen til Tidsalderen Åpenbaringen 3:13, " Den som har øre, han høre
hva Ånden sier til menighetene! Hver tidsalder ender med den samme advarselen.
Det er en vedvarende henstilling om at menighetene må lytte til Herrens røst. I denne
tidsalderen er henstillingen enda mer inntrengende enn i tidligere tidsaldre, for i
denne tidsalderen har Herrens komme sannelig kommet nærmere.
Følgende spørsmål vil kanskje melde seg: «Hvis det kommer en tidsalder etter
denne, hvorfor dette hastverket?» Svaret ligger i dette. Den siste tidsalderen vil
være en kort en – et raskt, fullbyrdende arbeid. Og ikke bare det, men man må
alltid huske at i Guds øyne går tiden så raskt; ja, tusen år er ikke mer enn én dag. Og
hvis Han kommer om noen få timer, slik Han ser på tiden, da må Han sannelig
advare oss i fullt alvor, og Hans røst må hele tiden lyde i våre hjerter for å være klar
for det kommet
Menighetstidsboken Kapittel 8 - Filadelfia Menighetstid 48 For å forstå den rike
betydningen som ligger i "Se, Jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan
lukke den igjen", må vi nå huske hva som har blitt sagt om at hver tidsalder glir inn i
en ny tidsalder. Det er en overlapping, som smelter sammen eller toner over i, mer
enn å ha en brå slutt og en tydelig start. Spesielt denne tidsalderen flyter inn i den
neste tidsalderen. Og ikke bare flyter denne tidsalderen over og inn i den siste
tidsalderen, men den siste tidsalderen er på mange måter kun en fortsettelse av den
sjette tidsalderen. Den sjuende tidsalderen (en veldig kort tidsalder) samler opp i
seg selv, til ett hurtig arbeid, all ondskapen i hver tidsalder, og samtidig alle
Pinsens realiteter. Så snart Filadelfia tidsalder omtrent har løpt ut, kommer
Laodikea tidsalder hurtig inn og fører både ugresset og hveten til innhøstningen:
«Bind ugresset først, og brenn det! Men samle hveten inn i låven min.» Matteus
13,30.
Husk, vær så snill, at Sardes tidsalder startet reformasjonen, som må fortsette helt til
kornet som ble plantet på Pinsedagen går gjennom hele syklusen med planting,
vanning, gjødsling osv., helt til det kommer tilbake til det originale frøet igjen. Mens
dette pågår, må ugresset som ble sådd gå gjennom sin syklus og bli høstet også. Det
er nøyaktig det vi ser skje. Hvis du bare kan se for deg årstidene, kan du danne deg
et veldig godt bilde av dette. Planten som du ser vokse i full styrke om sommeren,
synes brått å visne. Du kan ikke si nøyaktig når sommer ble høst – den bare tonet
over i det. Det er slik tidsaldrene er, og spesielt disse to siste.
Menighetstidsboken Kapittel 9 - Laodikea Menighetstid 111
AVSLUTNINGEN AV HEDNINGENES TIDSALDRE Denne tidsalderen er den siste
av de sju menighetstidene. Det som begynte i den første, i Efesus
Menighetstid, må og vil komme til fruktbæring og innhøsting i den siste, eller i
Laodikea Menighetstid. De to vintrærne vil bære deres siste frukt. De to åndene
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vil bli manifestert i hver sin endestasjon. Såingen, vanningen og veksten er
over. Sommeren er over. Høsten er her, og sigden blir nå benyttet.
Efesus Menighetstid var den korteste menighetstiden av de første seks, og den varte
i totalt 117 år. Men broder Branham sier at denne siste tidsalderen, Laodikea
Menighetstid vil bli forkortet, og den vil være kortere enn alle de andre
Menighetstidene. Altså, hvis Laodikea startet den 9. April 1906, da Den Hellige Ånd
falt i Azusa Street, da ser vi at den 9. April 2023, da har vi igjen nådd 117 år. Etter
den datoen er ikke Laodikea lenger den korteste. Så jeg tror at basert på det han sa,
så lever vi i det siste året her nede, før vi drar hjem.
Også, hvis dere husker i møtet i mai, da jeg svarte på spørsmål fra brødrene i
utlandet, da fremviste jeg at Adam døde i år 930 etter skapelsen, og Enok ble tatt
opp i den første bortrykkelsen i år 987. Hvis du nå tenker på at Adam var den første
av fedrene, og 57 år etter at han forlot scenen, da ble Enok tatt opp i en bortrykkelse.
Tenk også over at William Branham, som var den siste av de åndelige fedrene, gikk
opp i desember 1965. Hvis mønsteret stemmer, vil desember 2022 også være 57 år
siden den siste av fedrene sovnet inn. Det kan være bare en tilfeldighet, men alle ting
ser ut til å være på utkikk etter en snarlig borttakelse av de utvalgte fra jorden.

La oss heller ikke glemme å ta i betraktning at i forrige uke ble fem planeter stilt opp
på linje. Og hvis vi hører hva broder Branham sa om dette fenomenet, da må vi lytte
og gi nøye akt på det også.
Nattverd 62-0204 74. Vi ser at astronomene spår at en eller annen gang i denne
tidlige delen, eller den første delen av måneden, det skal begynne den 2. eller den 5.,
eller et sted gjennom denne måneden, de indiske astronomene spår at denne verden
sprenges i stykker. Og de amerikanske avisene gjør narr av det. Jeg tror ikke verden
kommer til å bli sprengt i stykker. Men jeg sier at det er galt å gjøre narr av det. Fordi
noe er i ferd med å skje en av disse dagene, noe som ligner på det, når de fem
planetene, Mars, Jupiter, Venus, og så videre, kommer inn i deres ... De har aldri
gjort det tidligere. Åh, de hevder at det kanskje skjedde for tjuefem tusen år siden.
Men hvem var der tilbake for å vite om det?
5 planeter vil bli stilt opp på linje i juni. Når tid og hvor du kan se de
spektakulære tegnene
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Himmelen gir oss et sjeldent og fantastisk syn denne måneden, når en planetarisk
parade på fem planeter vil være synlig i juni 2022. Paraden av planeter vil omfatte
Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn, alle i den rekkefølgen. De vil være synlige
over hele himmelen, være lavere i øst til høyere i sør
Nå, når vi vet at enden er nær, gjennom tegnene på himmelen, og tegn og hendelser
av Hans Parousia på jorden, da ønsker vi å se litt på tiden for Røsten, en liten stund,
og knytte det til teltvisjonen som Gud ga til vår profet, og som vil skje i tiden for
oppstandelsen og legemets forvandling.
Vi ser den første bibelske indikasjonen om dette i 1. Mosebok 24:67 Så førte Isak
Rebekka inn i sin mor Saras telt. Hun ble hans hustru, og han hadde henne kjær.
Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor.
Legg merke til at hustruen til den lovede sønnen, Isaac, ble ført inn i teltet, og der
fullbyrde hun ekteskapet med den lovede sønnen, som nå var en brudgom til denne
bruden.
Vi har også et annet forbilde når vi ser at Sarah, som var Abrahams brud, var i teltet.
Og mens hun var i teltet, ble hun gitt et løfte om en forvandling av legemet. Og vi vil
se gjennom hva broder Branham sier, at da dette løftet gikk ut, da begynte
forvandlingen umiddelbart i hennes legeme. Og selvfølgelig fikk hun det løftet i teltet,
hvor hun også fullbyrdet det løftet i en unnfangelse i det teltet.
1 Mosebok 18:9 Og de sa til ham: Hvor er Sara, din hustru? Han sa: Der inne i
teltet.
10 Og han (Herren) sa: Jeg vil komme tilbake til deg i henhold til tiden for liv, (Ja
vel, så der er dette løftet om en forvandling av legemet) og se, da skal Sara, din
hustru, ha en sønn. (og det er resultatet av en forvandling av legemet) Sara hørte
dette i teltdøren, som var bak ham.
11 Nå var Abraham og Sara gamle, langt oppe i årene, og Sara hadde det ikke
lenger på kvinners vis. (Hennes livmor hadde tørket opp med alderen, hun var 90
år gammel).
12 Derfor lo Sara ved seg selv og sa: Skulle jeg, når jeg er blitt gammel, føle lyst - og
min herre er også gammel!
13 Da sa Herren til Abraham: Hvorfor ler Sara og sier: Skal jeg virkelig føde barn når
jeg er blitt så gammel?
14 Skulle noen ting være umulig for Herren? På den bestemte tiden vil jeg komme
til deg igjen, i henhold til tiden for liv, og Sara skal ha en sønn.
Så han sier: " På den bestemte tiden vil jeg komme til deg igjen, i henhold til
tiden for liv ". Og 16-20 år er tiden for liv.
Broder Branham sa i talen, 64-0719M Basunfesten 41 Men den Ene som ble
værende igjen og talte med Abraham, Han som Abraham kalte Elohim, den
Allmektige (1. Mosebok 1, Gud; " I begynnelsen, Gud," Elohim, den fullt
tilstrekkelige Ene, den selveksisterende, Abraham kalte ham Elohim) og han satte
seg ned og spiste sammen med Abraham; Han drakk; Han var i et menneskelig kjød.
Og se på det tegnet som Han gir Abraham. Nå, de så etter en kommende sønn, en
lovet sønn, Isaac. Tjuefem år, på en lang reise, de hadde sett etter det; men de var
på slutten av reisen. Gud hadde vist seg i mange former, slik han har gjort gjennom
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menighetstidene, Lys, og så videre (slik han talte til Abraham), og gjennom røster.
Men like før den kommende sønnens ankomst (Nå, vi har vært gjennom det, og
dere vet at jeg bare repeterer for å få dette til dere, at han forandret Abrahams og
Saras legeme, umiddelbart etter dette, slik at de kunne motta den sønnen.),
legg merke til dette, det siste tegnet de mottok før sønnen kom, var Jehova, som
talte med dem i form av en mann. Og hvordan de visste at dette var Jehova, det
var fordi Han sa: "Abraham (ikke Abram; Bare noen få dager tidligere hadde Gud
forandret hans navn.), hvor er din kone, Sara (ikke S-a-r-a-i, men S-a-r-a,
'prinsesse')? Og Abraham sa: "Hun er i teltet bak deg." Og han sa: "Jeg (Det er et
personlig pronomen.) -Jeg vil besøke dere i henhold til mitt løfte ved tiden for liv.
(De neste tjueåtte dagene vil noe skje med Sara.)" Og Sara, i teltet, smilte inni seg
selv og sa i sitt hjerte: "Hvordan kan dette skje, ser at jeg er gammel, og ha glede
sammen med min Herre, som også er gammel, Abraham? "Og engelen, eller
Mannen sa: "Hvorfor sa Sara dette i sitt hjerte? "i teltet bak Ham." Hvorfor sa hun
at disse tingene ikke kan skje? – Ser du? En Mann i menneskelig kjød, liksom en
profet, men det var Elohim, som skjelnet den tanken som var i Saras hjerte, bak
Ham.
Broder Branham lærer oss i talen Det Fremtidige Hjem, om løvhyttefesten, som på
hebraisk også omtales som "teltfesten". Og selvfølgelig, tabernaklet ute i ørkenen
var et veldig stort telt, så den uforanderlige Gud forblir fortsatt den samme i går, i dag
og for evig. Den første utvandringen, her møtte Han folket i et telt, og i denne siste
utvandringen vil vi møte Ham i et telt igjen. Visjonene kan ikke feile.
Broder Branham sa i talen, 64-0802 Det Fremtidige Hjem 453. Så, en gammel
mann og en gammel kvinne, bli ikke motløs. [Broder Branham illustrerer på tavlen—
Red.] Hvis du er en representasjon her oppe, i denne egenskapen til Gud; dette,
Gud; hvis du har det, hvis du er representert her, kan du ikke … Du er i den Evige.
Og hvis du har krysset fra den syvende dagen, inn i den åttende, da kom du inn i den
Evige ved dåpen i Den Hellige Ånd, du er inkludert i Dette. Nå, hvis du bare stoler
på en sensasjon, eller hopper opp og ned, eller: “Jeg gjør dette. Jeg holder min
syvende dag. Jeg spiser ikke kjøtt”, og slike ting som skal gå under uansett.
Skjønner? Men Dette er den Evige. Skjønner? Dette er den Evige, Festen etter
Løvhyttefesten.
Så hva er den festen etter Løvhyttefesten, som er teltet? Den festen som vi går til,
er Lammets Bryllupsmåltid, og du er inkludert der inne, sa han, hvis du har dåpen i
Den Hellige Ånd. "Hvis du krysser fra den syvende dagen til den åttende (du kom inn
i det evige ved dåpen i Den Hellige Ånd), da er du inkludert i dette."
454 Skjønner? Løvhyttefesten var den siste festen, den syvende festen. Vi
tilber nå under Løvhyttefesten, den syvende menighetstiden.
Så Løvhyttefesten er denne siste menighetstiden, og denne tidsalderen vil bli
fullbyrdet i et ekte fysisk tabernakel, ikke Branham-tabernaklet, det er en bygning av
murstein og mørtel, men tabernaklet i ødemarken var et veldig stort telt. Og dette
teltet vil være akkurat slik som på Moses' tid, hvor de hadde Tabernaklet i ørkenen.
Det var et stort telt og hvis det vil være i ødemarken, da ligger det der hvor det ikke er
noen innbyggere, på et sted borte fra sivilisasjonen. Akkurat som i den første
utvandringen.
455 I Tusenårsriket vil vi igjen være under løvhyttefesten, på den syvende dagen.
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456 Men så, etter den syvende dagen, har vi en Hellig Sammenkomst, går
tilbake inn i det Evige. Hvordan? Ved Den Evige som kom og gjenløste oss og
tok oss tilbake, lot oss gjenkjenne at vi var en del av Dette.
457 Hvordan vet du nå at du er en del? Fordi at, Ordet for tiden, løftet for dagen.
Hva er det? En gjenopprettelse tilbake til den første dagen, den første. “Og han
skal gjenopprette barnas hjerter tilbake til fedrene”, bringer en gjenopprettelse
igjen av den ekte pinsen, ikke sensasjoner; og vil manifestere Kveldslyset, den
samme Sønnen som viste seg i Morgenlyset, som lovet for tiden. Amen og amen!
458 Hvor er vi, venner, hvor er vi? Bare venter nå på å komme oss ut av veien,
slik at Åpenbaringen 11 kan bli gjort kjent for jødene; det er riktig, Bortrykkelsen
kommer.
Igjen sa broder Branham i 64-0802 Det Fremtidige Hjem 212 Du sier: “Nå vel,
broder Branham, du har gått tom. Du har dine syv.”
213 Ja vel, la oss ta den siste festen, som er løvhyttefesten. Legg merke til her i
det 36. verset. I sju dager skal dere komme fram med ildoffer til HERREN. På den
åttende dagen—på den åttende dagen skal det være en hellig samling (det er
enda en hellig tid som kommer) … hellig samling; og dere skal ofre et ildoffer til
HERREN, og det er en hellig samling; og da skal dere ikke gjøre noe arbeidsverk.
214 Nå har vi en “åttende dag”. Nå, det er bare syv dager, men her taler vi om
“den åttende dagen”, en hellig samling, en samling. Legg merke til: “Gjør ikke noe
arbeid i den.” Den åttende dagen er (hva?) tilbake til den første dagen. Nå, den
taler om Evighet, slik hun ruller rundt uten et stoppested. Amen. Ser dere det?
[Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.]
215 Merk dere, det var også på denne åttende dagen. Den siste dagen,
løvhyttefesten, legg merke til etter den, etter den siste festdagen, etter den siste
Menighetstiden, etter de siste fullførte syv dagene på jorden, etter
Tusenårsriket, som denne Hellige Sammenkomsten kommer.
216 Husk, dette er løvhyttefesten, løvhytter, “samlingssteder”. Amen! Hvor: “I
Tusenårsriket”, sa Bibelen, “skal de bygge hus; og de skal bo i dem.”
217 Men på den Nye Jorden, Han har allerede gått og gjort i stand stedet. Den er
bygget. Vi har ingenting å gjøre med byggingen av den. Amen. Evig! Åh, jeg bare
elsker det Ordet! Åh du! En Hellig sammenkomst, den åttende dagen. Som, det er
bare syv dager. Så på den åttende dagen, som kommer tilbake til den første dagen
igjen, kommer rett tilbake til den første dagen, den åttende dagen er en Hellig
Sammen- … Sammenkomst.
Det var på løvhyttefesten (Telt) at Messias skulle gjøre seg kjent for folket, men
da Jesus var her første gang, ville han ikke åpent gjøre seg kjent, fordi det ikke var
Hans tid ennå til å gjøre det. Det ville ikke komme før etter 2000 år.
Johannes 7:2 Jødenes høytid, løvhyttefesten, var nær.
3 Derfor sa brødrene Hans til Ham: «Dra bort herfra og til Judea, så også disiplene
Dine kan se de gjerningene Du gjør.
4 Det er jo ingen som gjør noe i hemmelighet når han ønsker å bli offentlig
kjent. Hvis Du gjør disse gjerningene, så vis Deg Selv for verden.»
5 For ikke engang brødrene Hans trodde på Ham.
6 Da sa Jesus til dem: «Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er tiden alltid
inne.
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7 Verden kan ikke hate dere, men den hater Meg, fordi Jeg vitner om den at dens
gjerninger er onde.
8 Gå opp til høytiden, dere. Jeg går ikke opp til denne høytiden ennå, for Min tid er
ennå ikke fullt ut kommet.»
9 Etter at Han hadde sagt dette til dem, ble Han værende i Galilea.
10 Men etter at brødrene Hans hadde dratt opp, drog også Han opp til høytiden, ikke
åpenlyst, men i hemmelighet.
11 Jødene lette etter Ham på høytiden, og de sa: «Hvor er Han?»
12 Det var mye prat om Ham blant folket. Noen sa: «Han er god.» Andre sa: «Nei,
men Han villeder folket.»
13 Men ingen snakket åpent ut om Ham av frykt for jødene.
14 Da det var midt under høytiden, gikk Jesus opp i templet og underviste.
15 Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan Denne Mannen forstå Skriften når Han
aldri har fått opplæring?»
16 Jesus svarte dem og sa: «Min lære er ikke Min egen, men tilhører Ham som har
sendt Meg.
17 Om noen vil gjøre Hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller
om Jeg taler ut fra Meg Selv.
18 Den som taler ut fra seg selv, vil selv ta æren. Men den som vil gi æren til Ham
som har sendt Ham, han er sannferdig, og i Ham er det ingen urettferdighet.
Sakarja 14:16 Alle de som blir tilbake av alle de hedningefolk som angrep
Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe Kongen, Herren, hærskarenes Gud, og
for å delta i løvhyttefesten.
17 Men om noen av jordens ætter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe Kongen,
Herren, hærskarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem.
18 Om egypterne ikke drar opp og ikke møter fram, da skal det ikke komme regn hos
dem heller. Den samme plage skal ramme dem, som Herren lar ramme de
hedningefolk som ikke drar opp for å delta i løvhyttefesten.
19 Slik skal den straff være som rammer Egypt og alle de hedningefolk som ikke
drar opp for å delta i løvhyttefesten.
5. Mosebok 16:13 Løvhyttefesten skal du holde i sju dager, når du har samlet inn
fra din låve og fra din vinpresse.
5. Mosebok 31:7 Og Moses kalte Josva til seg og sa til ham så hele Israel hørte det:
Vær frimodig og sterk! For du skal dra inn med dette folket i det land som Herren
med ed har lovt å gi deres fedre, og du skal skifte det ut til arv mellom dem.
8 Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg - han skal ikke slippe
deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs.
9 Så skrev Moses opp denne lov og overgav den til prestene, Levis sønner, som bar
Herrens paktsark, og til alle de eldste i Israel.
10 Og Moses bød dem og sa: Hvert sjuende år, i ettergivelsesåret, på
løvhyttefesten,
11 når hele Israel møter fram for å vise seg for Herrens, din Guds åsyn på det
sted han utvelger, da skal du lese opp denne lov for hele Israel så de hører på det.
12 Kall folket sammen, mennene og kvinnene og barna og de fremmede som
bor i dine byer, så de kan høre det og lære å frykte Herren deres Gud og akte
vel på å holde alle ordene i denne lov.
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13 Deres barn, som ikke kjenner den, skal få høre den og lære å frykte Herren
deres Gud alle de dager dere lever i det land som dere nå drar til over Jordan
og skal ta i eie.
Så du ser at løvhyttefesten er en fest i teltene, hvor folket vil komme sammen fra hele
verden ved avslutningen av hver syvårsperioden, og samles for å høre Herrens Ord.
Hvor? På teltfesten.
3. Mosebok 23:34 Tal til Israels barn og si: Fra den femtende dag i denne samme
sjuende måneden, skal løvhyttefesten holdes for Herren. Og den skal vare i sju
dager.
41 Denne høytiden skal dere holde som en fest for Herren sju dager om året.
Det skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt. I den sjuende måneden skal dere
holde denne høytiden.
42 Dere skal bo i løvhytter (telt) i sju dager. Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter
(telt),
43 for at deres etterkommere skal vite at jeg lot Israels barn bo i løvhytter (telt) da jeg
førte dem ut av landet Egypt. Jeg er Herren deres Gud.
La meg til slutt si dette. Broder Branhams første møte var i et telt, og hans siste vil
også være i et telt. Hans første og siste, som også følger forbildet til Alpha og
Omega.
60-0515E Sønnekår (Adopsjon) 118 Jeg husker broder Collins, stående over der,
for rundt tretti år siden, da denne kirken ikke var blitt bygget ennå. Mitt første møte
var et lite teltmøte som var satt opp her på hjørnet. Jeg forkynte dette samme
evangelium, den samme tingen, Kristi uransakelige rikdommer, vanndåp i Jesu Kristi
navn, og tro at hvert eneste Ord var sannheten, dåpen i Den Hellige Ånd,
Guddommelig Helbredelse, Guds kraft, Nøyaktig slik jeg forkynner det nå, aldri
forandret på en tomme fra noe av det. Gud har åpenbart mer av det for meg. Og slik
som Han åpenbarer det, slik fortsetter jeg bare å bringe det videre. Han tar aldri
noe bort fra det som har vært; Han bare fortsetter å legge mer til det.
56-0224 Jehova Jireh 50. Når vi får opp vårt store telt her ute et sted, da vil vi ta
oss god tid og gå gjennom dem, inn imellom linjene. Følg med på oppstandelsen,
hvordan den beveger seg der inne, bare herlig. Bare bli forelsket i Ham, og Han vil
åpenbare det for deg. Og så la jeg merke til at ... Vet dere hva Gud gjorde med
Abraham og Sarah der? Jeg skal fortelle dere hva Han gjorde. Han fikk dem til å bli
en ung mann og kvinne igjen? Han dannet … "Å," sier du, "Broder Branham, det er
latterlig." Men det gjorde Han. Han vendte dem tilbake til en ung mann og kvinne.
Han laget ...
62-0729 Utholdenhet 20 Jeg tror på en Gud som vil oppreise oss i de siste
dager. Ja visst. Å, hvor jeg skulle ønske å tale med dere om det en stund i
ettermiddag, bare sette din tro på denne oppstandelsen, og se det flotte bildet
som ligger der inne, hvor vakkert det er: hvordan det gamle blir forvandlet tilbake
til å bli ung igjen; og hvordan Gud ga et løfte, og bekreftet det gjennom Sarah og
Abraham, om å vende dem tilbake til en ung mann og kvinne. Og vise frem det som
Han skal gjøre med hele deres ætt etter dem. Og så ... Å, det er vakkert. Og en av
disse dager, om Gud vil, og hvis du ikke har noe imot det, og ønsker det, og du vil
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la meg komme tilbake, da vil jeg gjerne komme tilbake på øya, sette opp et telt et
sted, og bli værende der i fire eller fem uker, eller noe slikt, slik at vi bare kan ha
god tid. Så da... [Forsamlingen applauderer--Ed.] Takk. Tusen takk. Det får meg til å
føle meg så velkommen. Og jeg ville gjort hva som helst ...
Spørsmål 7: 2. Timoteus 3:10 Men du har nøyaktig etterfulgt min lære, i
livsførselen, i fremleggelsen, i troen, i langmodigheten, i kjærligheten, i
utholdenheten. I henhold til Skriftstedet ovenfor, kan du dele din erfaring med oss,
ettersom du har blitt veiledet av broder Lee Vayles tjeneste; Broder Willard Collins;
selv om det var en kort stund, før han dro hjem, og også den hjelpen du noen ganger
fikk når du var sammen med broder Billy Paul Branham?
PS: Det er ingen isme eller en fanatisk ånd bak dette spørsmålet, men bare for en
hjelp til pastorer, til å lære hvordan å bli veiledet eller bli påvirket av noen med mer
erfaring. Og dette er bevist gjennom Bibelen, som skrevet i Hebreerne 13:7 Husk på
deres veiledere, de som har talt Guds Ord til dere. Følg etter deres tro og legg merke
til utgangen av deres ferd!
Svar 7: Jeg møtte broder Vayle første gang sommeren 1976, noen dager før jeg
skulle inn på Minnesota Vikings Treningsleir for trening før sesongen. Jeg husker den
kvelden vi møttes, og han forkynte mandag til onsdag kveld om at Den Hellige Ånd
var inkarnert i menneskelig kjød i denne tiden, og han brukte et språk i "nåtid".
Uansett, vi gikk ut for å spise den kvelden, og den Hellige Ånd fortalte meg den første
kvelden om "å komme under denne mannens tjeneste". Jeg fant ikke ut før tre år
senere at den Hellige Ånd, samme kveld, hadde talt til ham, og fortalt også til ham:
"En dag vil denne unge mannen bety noe spesielt for din tjeneste. "
Tre år passerte, og jeg vil ikke gå inn i de årene, men i 1979 dro LaVonne og jeg til
møtene i Jeffersonville, og broder Vayle var tilfeldigvis der. Og jeg fant ut hva
romnummeret hans var, på hotellet vi bodde på, og jeg banket på døren hans. Og da
han åpnet den, det første han sa, var: "Er du den unge mannen som spilte
fotball"? Og jeg sa: "Ja sir, men jeg sluttet med det ". Og han sa: "Vel, den
kvelden da vi møttes, da sa den Hellige Ånd til meg at en dag ville du bety noe
spesielt for min tjeneste." Og broder Vayle og jeg fikk en ny kontakt, og vi
opprettholdt den kontakten helt frem til Gud tok ham hjem i 2012.
Han bodde omtrent 12 timer unna med bil, så i begynnelsen holdt vi kontakten minst
en gang i uken via telefon, og mye av tiden var vi i kontakt hver dag. Jeg hadde
mange spørsmål, og han var imøtekommende til å mate min sjel, ved å svare på
spørsmålene mine.
Samme år, i 1979, skulle jeg foreta en forretningsreise til Dayton Ohio, ca. 50 km fra
Broder Vayle. Så han hentet meg på flyplassen og tok meg med for å bo i leiligheten
hans i Covington Ohio. Jeg tilbrakte helgen med ham og kona Alison. Det var den
virkelige begynnelsen på at han ble min veilede, og han fortsatte med det de neste
33 årene.
I 1981 fikk jeg meg en jobb i Bloomington Indiana som satte meg i en avstand av 4
timer fra hans hjem. Og på den måten kunne min familie og jeg tilbringe helger
sammen med ham, og gå i hans menighet. Vi gjorde dette gjennom det meste av
1981. og så, i mars 1982 var det gjennom Br. Vayle, at denne menigheten startet
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opp, da det var noen troende (søstrene Joan, Gail, og niesen Theresa, blant andre)
som ba ham om å komme ned til Cincinnati for å tale med dem om Broder Branham.
Han inviterte meg til å reise sammen med ham, så vi gjorde dette tre uker på rad. På
det tidspunktet sa han: "Ja vel, sønn, ta det herfra". Det var begynnelsen på Grace
Fellowship Tabernacle, hvor jeg har vært pastor i 40 år, siden mars 1982.
Ettersom jeg bodde omtrent en time sør for Broder Vayles hjem, og omtrent en time
nord for vår menighet, da kunne jeg dra opp regelmessig for å se ham. Vi samtalte
om Ordet, og ba sammen og sang til og med sanger rundt kjøkkenbordet hans,
omtrent slik som Luther gjorde med besøkende brødre i sin tid. Luther skrev til og
med om sine erfaringer med besøkende pastorer, kalt "Bordprat".
Jeg har ikke et nøyaktig antall timer som vi tilbrakte sammen, rett og slett fordi jeg
aldri noen gang tenkte å skulle dokumentere min erfaring sammen med ham. Men
jeg tror at det dreier seg om et sted i overkant av 5000 timer, siden vi samtalte i minst
3 timer pr. uke i 33 år, og noen ganger tilbrakte vi hele dagen sammen. Det er mye
veiledning. Så vi hadde mange drøftinger om læren, om Kristi Parousia, om
Guddommen, og forskjellige andre doktrinære emner som Alfa- og Omegaprinsippet, Tvillinger, eller parallellisme i Skriften, osv.
I 1981, omtrent en uke etter påske (det var enten i slutten av april eller de aller første
dager i mai, da kontaktet jeg søster Meda Branham. Jeg var i stand til å samtale med
henne på telefonen, og da spurte jeg henne om hun noen gang hadde hørt broder
Branham si: "Det er ingen forkynner som forstår Budskapet slik som Lee Vayle."
Jeg sa: Dette er hva jeg har hørt, men jeg liker å gå til kilden for å være sikker på at
jeg forteller det rett. Og hun sa til meg: "Broder, siden bilulykken er hukommelsen
min ikke så klar lenger, men det høres veldig ut som det Bill ville ha sagt, fordi
han hadde stor respekt for broder Vayle."
Jeg fortalte dette til broder Vayle da han var i Tucson og forkynte for Pearry Green,
og han avlyste turen til Pensacola hvor han hadde planlagt å forkynne for Broder Bob
Brown, og han og Alison kjørte direkte opp for å besøke søster Meda. De tilbrakte
dagen sammen, og han gjennomgikk Parousia sammen med henne fordi hun var blitt
fortalt at han forkynte noe rart til de menneskene som hun kjente. Men etter at de
hadde vært sammen, innkalte hun til et møte med familien. Og hun ba dem om å
slutte å kritisere broder Vayle, for han forkynner nøyaktig det samme som Broder
Branham forkynte. Min kilde til dette familiemøtet kommer fra søster Sarah Branhams
mann, Eddie.
Så vi tilbrakte 33 år sammen som far og sønn, og jeg har veldig mange timer med
innspilling på mikrokassettbånd, men jeg vil ikke dele det, fordi han i noen av disse
båndene ga meg en bakgrunn for ting som fant sted rundt broder Branhams tjeneste,
mye i likhet med det som skjedde mange år senere, i det som broder Collins også
opplevde. Og siden han nevnte navn på visse pastorer som gjorde visse ting med
broder Branham, eller mot ham, derfor har jeg holdt dem tilbake. Og disse mennene
er nå døde, og jeg ønsker ikke å avsløre det, siden det uansett ikke forandrer på ting
nå.
Etter at broder Vayle gikk bort, så lengtet jeg fortsatt etter den samme type forhold til
en eldre. Så jeg kontaktet broder Collins, og jeg hadde flere samtaler med ham datert
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tilbake til 1979. Vi begynte å møtes en gang i uken. Jeg ville komme ned og vi
tilbrakte dagen sammen i fellesskap rundt samtaler om læren, og broder Branham,
og den måten som han ledet sin menighet og sitt eget liv på. Så gikk vi ut og spiste
lunsj, og fortsatte vårt fellesskap i en brødsbrytelse.
Broder Collins og jeg hadde et fantastisk fellesskap sammen. Jeg lærte mye av ham
om Broder Branhams liv og hans samspill med forkynnerne. Noen ting jeg hørte var
sjokkerende å vite, men vi vil ikke gå inn på det nå. Broder Collins ba meg om å
forkynne et påskebudskap i Tabernaklet, men jeg husker ikke om det var 2014 eller
2015. Men vi var veldig nære venner helt frem til hans død.
Når det gjelder Billy Paul, så møtte jeg ham første gang i 1976 i Keystone South
Dakota på et leirmøte der. Jeg holdt kontakten med ham. Og hver gang jeg hadde et
behov for å vite hvordan broder Branham ville gjøre visse ting i sin menighet, eller
hvilke råd han ga til folk, da ville jeg ringe ham opp og vi ville ha en samtale. Jeg
lærte mye av br. Billy også.
Det neste spørsmålet vil jeg at dere selv kan lese på nettet, når vi får vårt nettsted
opp igjen. Det gjelder den hebraiske læren om arv, og jeg har ganske mange sider
fra det jødiske leksikonet som er en fin informasjon. Men det er unødvendig å bruke
tid på prekestolen til å snakke om det. Så det vil være online når nettstedet vårt
kommer tilbake på nettet.
Spørsmål 8: Det ser ut som at bakteriekrigen, dette angrepet som vi gikk igjennom i
2020, og de påfølgende autoritative kravene som ble tvunget på verdens befolkning,
alt er nå blitt glemt av folket. Hva tror du djevelen forbereder i denne stille tiden? Vi er
blitt lært at det medisinske tyranniet skulle bringe inn en forfølgelse, så hva tror du,
slik som tingene fungerer på det nåværende tidspunktet?
Svar 8: Vi kan forvente mer av det samme hvert år herfra og ut, og se at det kommer
et sluttspill. Og vi ble grundig advart av Guds stadfestede profet om at
bakteriekrigføring ville komme opp ved enden. Så alle som er tåpelige nok til ikke å ta
på alvor ordene til Guds stadfestet profet i denne tidsalder, de ber bare om
vanskeligheter. Husk at det var en forherdelsesprosess som Gud brukte til å forherde
Faraos hjerte. Og det var først en plage, og deretter en midlertidig bedring, en ny
plage, og deretter en midlertidig bedring, og enda en, deretter en midlertidig bedring.
Dette fortsatte gjennom ti plager, med en midlertidig bedring etter hver enkelt. Så jeg
ser ingen opphold fremover. Det jeg ser, er en rekke med plager som etterfølges av
en midlertidig bedring. Fordi, denne tilstanden, en oppvarming, så en nedkjøling. En
oppvarming, så en nedkjøling. Det vil fullstendig bryte ned folkets vilje og bringe dem
inn i en full tjeneste for Satans Eden. Vi er lovet at "Gud vil sende dem en kraftig
villfarelse, slik at de skal tro løgnen."
For alle som ønsker å lære mer om denne herdingsprosessen, klikker du bare
på lenken nedenfor;
http://messagedoctrine.com/Briankocourek/Masterpiece/Masterpiece%2083%2
0The%20Hardening%20Process.htm
Dette er en preken jeg forkynte den 30. August, 2006, og jeg har advart mot pester i
endetiden siden 1997, i en serie jeg forkynte ut fra Romerbrevet.
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