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Satans Eden nr. 64 
Fransk Afrikansk Forkynnermøte del 2 

Spørsmål og Svar  
28. august 2022. 

Brian Kocourek, Pastor 
 
Denne formiddagen skal vi fortsette med disse spørsmål og svar fra forrige uke, med 
de Fransk Afrikanske forkynnerne. Vi klarte bare å komme gjennom det 1. 
spørsmålet, forrige uke, så vi vil nå fortsette med spørsmål nr. 2. 
 
Spørsmål nummer 2. I dine to prekener, Tro 38 og Tro 39, angående tegn og 
hendelser i Parousia, her uttalte du at det er 5 hendelser som gjenstår, før vi blir 
tatt hjem. Vi vil gjerne at du, i dette møtet, går igjennom hver av dem, idet vi venter 
på å se dem bli oppfylt.  
 
Ok, ved slutten av nummer 39 sa jeg: Jeg håper at denne detaljerte listen over hva 
som skal skje ved Kristi tilsynekomst og Hans Parousia-nærvær, vil hjelpe dem som 
har spørsmål om den Bibelske læren om Kristi parousia, til å få en full forståelse, og 
den hvilen som følger med det å være i Hans Nærvær.  
 
Og jeg håper det bringer til ro enhver forvirring som fortsatt kan være der ute hvorvidt 
Parousia er en falsk lære eller ikke. Tross alt så tolker Gud Sitt Ord ved å bringe det 
til å skje. Og vi kan se at 94% av det som ble profetert å skulle finne sted ved Hans 
Parousia, allerede har funnet sted i denne tiden. Og de resterende 5 hendelsene 
taler om hva som ennå gjenstår til å skje, når Gud avslutter sitt Parousia-nærvær før 
Han tar oss til herlighet. Disse gjenværende begivenhetene er: 
1) oppstandelsen, 2) kroppens forvandling, 3) de levende skal komme sammen 
med de sovende hellige i en oppstandelsestjeneste, 4) deretter bortrykkelsen, 
og 5) til slutt: En ødeleggelse av jorden ved ild. 
 
Vi har ikke tid til å gå inn i hver enkelt av disse i dette møtet, men alle med 
Bibelkunnskap vet at disse tingene ennå ikke har skjedd, og vi venter bare på at de 
skal manifestere seg. For Gud tolker Sitt Ord ved å bringe det til å skje.  
 
Så du ser at svaret på dette spørsmålet allerede er lagt ut i nummer 39 i Faith-serien. 
Jeg tror ikke vi trenger å bruke noe tid på dette for å gi svar på spørsmålet, fordi dette 
er slike grunnleggende sannheter, og vi har ennå ikke sett og vært vitne til 
manifestasjonen av disse tegn og hendelser. Så disse 5 er det som fortsatt gjenstår 
for å oppfylle og fullføre hele tidsperioden av Kristi Parousia her på jorden. 
 
Spørsmål nummer 3. I Satans Eden sa du at "faste", bringer en ond ånd, så kan du 
la oss får vite, ifølge profeten: Hvordan skal vi faste? 
 
Det var ikke akkurat slik jeg sa det. Jeg talte om en utvidet faste, som omtalt av 
denne predikanten i broder Branhams dager, hans navn var Franklin Hall. Og han 
publiserte en bok om faste og la vekt på en faste over 40 dager.  
 
Broder Branham sa i talen: 61-0125 Hvorfor 9. Så jeg hadde fastet i omtrent to 
eller tre dager, og jeg skulle bare forkynne den ettermiddagen. Jeg tenkte: "Vel, det 
virker som..." Du vil aldri ønske å faste før du blir ledet til å faste. Så hvis du blir 
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sulten, da er det på tide å spise. "Og til slutt ble Jesus sulten." Noe av det som 
blir sagt, disse menneskene faster og sier: "Jeg skal faste i førti dager." Og de 
falske tennene faller ut og mister vekt, og ... Det er best du stopper med det. Vent 
til Gud leder deg til å gjøre det, og disse tingene. Vær ledet av Ånden.  
 
Han sa også i sin tale: 56-0121 Forhenget på tvers 26 kristendom er ikke noe, Gud 
er ikke En du må tigge, og gråte, og bønnfalle, og faste, og sulte, og alt mulig sånt, 
for å komme til. Absolutt ikke. Jeg nedverdiger ikke faste. Men her for ikke lenge 
siden skrev en mann en bok om faste. Å du!!! ... Kvinner kommer inn på møtet, og 
menn, som hadde gått på en slik faste, og var blitt sinnssyk. De gjorde det bare 
fordi boken sa at de skulle faste i førti dager. Noen av dem hadde falske tenner, 
og tennene deres ville falle ut. Og øynene deres ville synke tilbake. Og mødre, 
kvinner som er mødre, deres småbarn som du forstår, de ville fullstendig miste 
forstanden, og bli tatt til en institusjon. Mange, mange av dem, kommer i den 
tilstanden. Jeg tror på faste. Ja visst. Men når du faster, da er du ikke sulten. 
Jesus etter at Han hadde kommet gjennom fasten, da sa Bibelen at Han ble 
sulten. Gud vil sette en faste på deg. Du legger den ikke på deg selv. Han fanget 
sannelig opp kvinnene, denne mannen som skrev denne boken, da han sa, han la et 
bilde av en kvinne der, hun så tjue år yngre ut, sa han, etter fasten.  
Du burde se henne etterpå, omtrent et år senere, hvordan hun så ut, etter det. 
Skjønner? Ja visst. Du gjør ikke det. Du gjør ikke ting ved gjerninger. Det er ved 
nåde. Gud er suveren nåde...  
 
Så mine brødre, lytt til vår profet. Han sa: 
Nr. 1) Du faster ikke med mindre Gud ber deg om å gjøre det, og Han vil gi deg 
en grunn for å gjøre det.  
Nr. 2) Og du faster frem til du er sulten. Det er det hele.  
Kroppen din vil fortelle deg når du skal avslutte fasten, så lytt til den. Men hold deg 
unna disse førti dager med faste. Da Moses fastet i førti dager, var det fordi han ble 
tatt opp i Guds nærvær i 40 dager mens han frydet seg over Guds Ord der oppe i 
fjellet sammen med Gud. Elias fastet i førti dager etter å ha spist nok mat, og som 
Bibelen sier, det ga ham energi for de førti dagene.  
 
1. Kongebok 19:8 Da stod han opp og åt og drakk. Og styrket ved denne maten 
gikk han førti dager og førti netter, til han kom til Guds berg, Horeb. 
Så han var ikke sulten. Som broder Branham sa: Når du blir sulten, spis.  
 
Men legg merke til at Jesus fastet i førti dager, det brakte frem ånder, demoner og 
prøvelser. Det brakte frem en åndelig krigføring. Det åpner deg opp for djevelen. 
Satan kom rundt ham da Jesus fastet. Men siden Han var Ordet, da var Han i stand 
til å seire. Ikke prøv det selv, du er ikke kalt til å gjøre det. Gud måtte vise at Ordet 
var større enn det som satan hadde å tilby. 
 
Og i Matteus 4:2 Og da Han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble Han til slutt 
sulten.  
 
Spørsmål nummer 4. Fra broder Levi, Rwanda. Profeten Branham sa i sin preken, 
Døren til Hjertet, ... Jeg vil gjerne komme til disse stedene her, sette opp et telt 
og bli værende i omkring seks uker, slik at vi kan ha forkynnermøter og alt 
slikt. "  
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A) Jeg vil gjerne vite, ifølge læren, hva han mente med "disse stedene her, for 
oppstandelsesmøter", mens vi fortsatt lever i denne dimensjonen her? 
 
Ok, jeg tror at broder Branham så etter dette teltet, at det skulle finne sted i løpet av 
hans levetid i denne dimensjonen. Han fortalte Meda Branham, sin kone: "Jeg vil ha 
det teltet, om det så bare er for ett møte." Han sa til broder Vayle: "Når jeg får 
teltet mitt, da vil du forkynne til pastorene om morgenen, og tro til folket om 
kvelden." Så tror du at broder Branham ville sagt dette, hvis han ikke trodde på det. 
Og hvis du ikke tror vitnesbyrdet til broder Vayle, da kaller du ham en løgner. Og jeg 
er sikker på at du må stå til rette for det ved Den Hvite Tronen, når du står foran 
Ham. Og vi vet at visjonene ikke kan svikte. Så det som broder Branham så i den 
visjonen, han trodde på det, og han så etter det, at det skulle skje i løpet av hans 
levetid. Og det ville bare være naturlig å gjøre det. 
 
Men det skjedde ikke, og Gud tok ham hjem før han hadde teltet sitt. Men visjoner 
må fortsatt bli oppfylt. Og jeg tror at det vil skje ved tiden for oppstandelsen. Fordi, i 
synet hadde engelen pekt på det lille rommet i teltet og sagt: "Følg med på 
oppstandelsen der inne." Så enten så tenkte ikke Br. Branham over det, eller 
kanskje han tenkte på det og trodde at når han fikk teltet sitt, da ville oppstandelsen 
begynne rundt den tiden. Fordi han regnet med å få teltet i sitt nåværende liv. Og i 
visjonen var han høyere oppe, og han så ned på teltet. Og han sa også "det så ut 
som om det enten var en katedral eller et telt". Og siden teltteknologien vi har i 
dag ikke var tilgjengelig tilbake på den tiden, hvor teltet kan blåses opp med luft og 
dermed ha avrundede hjørner og tak som en katedral. Derfor kan jeg forstå hvorfor 
han ville si at det så ut som et telt, og også en katedral. I hans tid hadde de et 
skrånende tak og rette sider, ingenting som likner et telt i dag. 
 
Jehova Jireh 56-0224 P: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.  
 
Så han taler om inne i teltet, og deretter taler han også om en forvandling av 
legemet. Jeg vil at du skal legge merke til at denne uttalelsen viser at Br. Branham 
ikke var sikker på hvor teltet skulle ligge, men han var sikker på at han skulle ha det 
teltet. For det andre: Engelen fortalte ham at oppstandelsen ville skje der inne et 
sted. Og for det tredje: Han så folk komme inn i det lille rommet, forkrøplet, og 
endog mangler lemmer, og de blir fullstendig restaurert. 
 
Femte segl 63-0322 P: 11 Jeg tror at tiden nærmer seg da manglende 
kroppsdeler vil bli gjenopprettet og Skaperens fantastiske Kraft ... Jeg tror at 
hvis Han kan få et ekorn til å bli vist frem, som ikke har noen… Her, hvis en mann 
eller en kvinne bare har en legemsdel som mangler, og det der var et komplett dyr i 
seg selv. Han er Gud. Jeg elsker Ham. 
 
62-0908 Nåværende Stadium av Min Tjeneste 10. Og så langt som jeg vet, enhver 
visjon som Han noen gang har gitt meg, er blitt oppfylt, unntatt der hvor jeg får en 
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forandring i min tjeneste, til hvor jeg skal be for folk på et lite sted, som et lite rom 
under et telt, eller i et stort auditorium eller noe slikt. For meg så det ut som et telt.  
 
56-0101 Hvorfor er Folk så Opprørt? 48. Så tok Han meg derfra, og jeg så et 
veldig stort telt. Jeg har aldri sett et slikt telt! Og det var fullpakket, og folk stod 
oppstilt overalt. Og jeg gikk ut til ... Så ut som jeg sto over folket og så ned; der jeg 
nettopp hadde gjort et alterkall. Og hundrevis på hundrevis av mennesker gråt og 
gledet seg etter at de hadde akseptert Herren Jesus som sin Frelser. Og jeg kikket. 
49 Og så hørte jeg en mann reise seg og si: "Kall frem bønnelinjen." Og folk 
begynner å stille seg opp over på denne siden, til venstre fra der jeg var og så 
nedover mot plattformen. Og de hadde oppstilling helt opp og nedover gaten, for 
en bønnelinje. 
50 Jeg la merke til en liten trebygning til venstre for meg, som ville ha vært til høyre 
for meg hvis jeg var på plattformen. Og jeg så det Lyset som de har bildet av, vet 
dere. Det er alltid til stede i møtene. Jeg så det Lyset forlate meg og går til den 
bygningen, og går inn i den bygningen. Og en Røst sa til meg: “Jeg skal møte 
deg der inne. Det vil være det Tredje Rykk." Jeg sa: "Hvorfor?" 
51 Han sa: "Vel, det vil ikke være et offentlig show, som det andre."  
 
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 la meg komme tilbake, da vil jeg gjerne komme tilbake til 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.  
 
Legg merke til at han taler om hvordan Gud viste det store bildet her med Abraham 
og Sara, så vi har mønsteret for hva som skal skje under oppstandelsesmøtene.  
 
Syvende segl 63-0324E 299. Og akkurat da plukket Han meg opp. Han tok meg 
opp, og satte meg høyt opp på et sted hvor et møte var i gang. Så ut som et telt 
eller en katedral av ett eller annet slag. Og jeg så, og det var en liten boks-
lignende, et lite sted der over på siden. Og jeg så at dette Lyset talte med noen, over 
meg, det Lyset som dere ser der på det bildet. Den virvlet bort fra meg slik som dette 
og dro over til dette teltet, og sa: Jeg vil møte deg der. Og sa: Dette vil være det 
Tredje Rykk, og du skal ikke fortelle Det til noen. Og i Sabino Canyon, sa Han: 
Dette er det Tredje Rykk.  
 
Hør nå etter, Guds profeter er ikke Gud. Og mange ganger mottar de en visjon fra 
Gud og de forstår det ikke fullt ut. Som broder Branham, som så i visjonen det som 
så ut til å være enten et telt eller en katedral. Men en profet, selv om han kanskje 
ikke vet hva visjonen betyr, men han er trofaste til å bare si nøyaktig det som han ser 
og ikke legge noe til det. De sier bare det de så. Og hvordan kan de vite det før Gud 
tolker synet ved å bringe det til å skje. Inntil da kan profeten bare gjette, slik som deg 
og meg eller noen andre. Men han vil ikke gjette, han vil bare si det som han ser. 
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Gud er allvitende, alle andre er det ikke, selv hans egen førstefødte sønn var det 
ikke.  
Og i hans tid hadde telt et skrånende lerretstak, og rette vegger som ikke var festet til 
taket, men ble sikret med horisontale påler, eller endog med tau som var fast 
strammet til. Jeg har vært i noen av sirkusteltene på 60- og 70-tallet, og også noen 
evangelist-telt på midten av 70-tallet, så jeg vet hvordan teltene så ut den gangen.  
 

 
 
Dette teltet ovenfor var den typen mega telt de hadde på broder Branhams tid, og 
som du ser, dette teltet kunne romme tusenvis av mennesker. Sideveggene kan 
rulles opp slik at luften kan komme gjennom for å hindre at teltet blir for varmt inni.  
 
Men nedenfor kan vi se dagens oppblåsbare telt, hvor fotball og tennis blir spilt. Vi 
hadde en versjon av dette på universitetsområdet da jeg underviste ved Universitetet 
i Cincinnati. Vi brukte disse som midlertidige bygninger fordi de koster en brøkdel av 
hva en murstein- og mørtelbygning koster. Men disse kan være på størrelse med et 
stadium og holde titusenvis av mennesker. Det midterste bildet viser et oppblåst 
kuppeltelt brukt til fotballtrening for UC. Legg merke til i det tredje bildet, de 
avrundede, buede veggene. De ser ut som veggene i en katedral fra innsiden. Denne 
teknologien var ikke tilgjengelig tilbake på 50-tallet da William Branham hadde sin 
teltvisjon. Og jeg tror det var derfor han sa at han trodde det var et telt eller en 
katedral. For meg forklarer det visjonen veldig bra. Og i min egen drøm i 2011, da var 
jeg på innsiden av teltet og Br. Billy Paul var blitt ung igjen. Det bildet som viser 
innsiden av et telt, under helt til høyre, det lignet på det som jeg så i drømmen, med 
veggene buet opp og flyter inn i det buede taket, og ned igjen på den andre siden. 

 

  
 

Legg også merke til at det var ikke mange dører i drømmen min, slik som det øverste 
bildet til venstre. Og de luftoppblåste kuppelteltene har også få dører på grunn av 
lufttrykket som er nødvendig for å holde teltet oppblåst. Det var akkurat det jeg så i to 
av mine tre drømmer om teltet.  
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Spørsmål 4, del B) Hvem er den personen som skal sette opp eller bygge dette 
teltet, til oppstandelsesmøtene i denne dimensjonen her. Takk. 
 
Svar) Jeg vet ikke, jeg hadde en annen drøm, og der var det brødre fra «Voice of 
God» som pakket ut prekestolen og sceneområdet. Men det var en drøm, og selv om 
Gud taler til meg i drømmer som til Joseph, Daniel og andre, så er jeg ikke en profet, 
og derfor kan jeg bare si det jeg så, men ikke gi tolkningen av det. Men Gud vet det. 
Jeg kan ikke fortelle deg hva jeg ikke ser manifestert på dette tidspunktet. Hvis vi 
prøver å forklare hva Gud ikke har manifestert ennå, så venter vi ikke på den rette 
tolkningen, fordi Gud tolker Sitt Ord ved å bringe det til å skje. Men med Gud er alle 
ting mulig. Mange tror ikke at det vil være et telt. Det er deres problem, ikke mitt. Jeg 
tror at den visjonen som Gud ga William Branham, vil bli oppfylt. Jeg tror også at den 
drømmen som Gud ga meg, vil bli oppfylt. Så her står jeg. Du har rett til å tro det du 
ønsker å tro. Men Bibelen sier: 2. Krønikebok 20:20 " Tro på Herren deres Gud, så 
skal dere holde stand! Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere!  
Når det gjelder meg og mitt hus, vi tror. 
 
Spørsmål nummer 5) fra broder Amram fra Gabon. Har budbæreren for Den 
Syvende Menighetstid noen annen egen plage, bortsett fra dommen av den store 
skjøge, slik vi ser i Åpenbaringen 16:17, Så tømte den syvende engelen sin skål ut i 
luften. ... 19 ... og folkeslagenes byer falt. Og den store Babylon ble husket hos Gud, 
slik at hun ble gitt begeret med Hans harmes vredesvin.  
 
Vel, ett sted i skriften ser vi at han har en skål, og så et annet sted har han syv 
skåler. Jeg tror at den ene skålen er for hans tjeneste før oppstandelsen. Han har syv 
skåler i sin tjeneste etter oppstandelsen. Og hver og en inneholder en plage. Og han 
kommer ikke med ett mysterium, han kommer for å åpenbare de syv mysteriene i de 
syv menighetstidene, de som var blitt fordreid i løpet av de forrige tidsaldrene. Gud 
sa i Joel 2 Jeg godtgjør dere de år da vrimleren åt opp alt - og slikkeren og 
ødeleggeren og gnageren  
Så: Herren steg ned med et ROP, og alle mysteriene ble åpenbart. 
Åpenbaringen 10:1-7 
 
Så en restaurering av hele Ordet ble gitt, og de syv mysteriene ble gjenopprettet.  
 
65-0117 Et Paradoks 87. Nå, vi blir lært i Åpenbaringen det sjette kapittel, tror jeg, 
ja, sjette kapittel, av De Syv Segl. Det er ment... Boken skal være forseglet med 
syv mysterier, eller Syv segl, Åpenbaringen 6. Og på den siste dagen, 
Åpenbaringen 10, i Åpenbaringen 10, finner vi ut at denne Laodikea, den siste 
budbæreren i den siste tidsalderen, i løpet av hans profeti, skal De Syv Segl bli 
åpnet, de syv mysterier, de syvfoldige mysterier som hadde blitt utelatt. I alle 
tidsaldre hadde det vært noe av det tilbake. Reformatoren hadde ikke tid til å ta 
seg av det. På Luthers tid, han forkynte bare rettferdiggjørelse ved tro. Han ble 
tatt bort, de laget en kirke. Etter det kom Wesley, han forkynte helliggjørelse. Der 
var det. Og videre kommer pinsevennene.  
 
Derfor ble den syvende engelen gitt syv skåler, ett for hvert mysterium i Ordet som 
ble avvist av kirkeverdenen. Husk at han ikke kommer med sitt eget Budskap, han 
kommer med en restaurering av det som gikk tapt i alle de andre seks årene.  
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Nå, det var syv mysterier i de syv Menighetstidene, og i de syv seglene. Og det var ti 
mysterier som den syvende engelen skulle rydde opp i. Husk at Moses hadde ti 
plager. Så hver plage måtte komme etter en Evangelie-basun. Vi vil forlate den 
tanken for nå, men broder Branham gjør det klart i Det Første Segl.  
 
62-1230E Er Dette et Tegn på Enden 245.  
Nummer en, mysteriet om det Himmelske Kongeriket. Det er det som vi taler om nå. 
Matteus 13:3-50.  
246. Nå, det andre mysteriet er mysteriet om Israel som er forblindet gjennom 
denne tidsalderen. Romerne 11:25, med sammenhengen.  
247. Det tredje mysteriet er mysteriet om forvandlingen av de levende hellige ved 
enden av denne tidsalderen. 1. Korinterne 15, og også 1. Tessalonikerne 4:14-17.  
248. Det fjerde, mysteriet om den nytestamentlige Menighet som Ett Legeme 
bestående av både, jøder og hedninger. Efeserne 3:1-11, Romerne 16:25, og også 
Efeserne 6:19, Kolosserne 4:3.  
249. Det femte mysteriet er om Menigheten som Kristi Brud. Efeserne 5:28-32.  
250. Det sjette mysteriet er om den levende Kristus, samme i går, i dag, og for evig. 
Galaterne 2:20, og Hebreerne 13:8, og mange steder som det.  
251. Det syvende mysteriet er om Gud, og Kristus som den inkarnerte 
Guddommens fylde legemliggjort, i Ham er all Guddommelig visdom og gudsfrykt 
blitt gjenopprettet til mennesket.  
252. Det niende mysteriet er mysteriet om urettferdighet, funnet i 
2.Tessalonikerne, og så videre.  
253. Det tiende mysteriet er om de syv stjernene i Åpenbaringen 1:20. Vi har 
nettopp vært gjennom det, “De syv stjernene er de syv menigheter, de syv 
budbærerne,” og så videre.  
254. Og det ellevte mysteriet er mysteriet Babylon, Skjøgen. Åpenbaringen 17:5-7.  
 
Legg merke til br. Branham hoppet over nummer 8, så derfor listet han bare opp ti. 
 
Spørsmål nummer 6) På grunn av krigen i Ukraina er verden truet med hungersnød. 
Er det det som skjedde i tredje menighetstiden, og som blir gjentatt igjen?  
 
63-0320 Det .3. Segl 298 ... Han begynte akkurat på den tiden å få dem til å 
betale når de ba, tok betaling for bønn. De gjør det fortsatt; har en novena (en 
kort katolsk messe/gudstjeneste/andakt.)  
299 For, hva var det han gjorde? Erobret verdens rikdom. Vekten, som var: En 
liter hvete for en denar; tre liter bygg for en denar.  
 
Ja, det kan godt være det, så mange ganger da plagene kom, da kom sult sammen 
med det. Jeg tror vi skal oppdage at de plager som Gud allerede har påført 
menneskene, vil komme tilbake igjen. Broder Vayle og jeg brukte timevis på dette før 
jeg publiserte min studie i 1997. Og vi kunne ikke nøyaktig fastslå alle de 7 plagene, 
men vi hadde en god ide om hva verden kan forvente seg.  
 
Spørsmål nummer 7 Du sa: "Den 7. engelen utøser sin første plage under sin 
tjeneste på jorden, men deretter er det en tidsperiode mellom Åpenbaringen 17 og 
22, og det må være under oppstandelsestjenesten til den 7. engelen, som er Røsten 
i 1. Tessalonikerbrev 4:16", kan du være tydeliggjøre?  
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Nei, det er bare min egen mening, fordi den siste er den første og den første er den 
siste. Og siden det er rekkefølgen i oppstandelsen, hvorfor skulle det ikke også være 
rekkefølgen i plagene. Og husk at i Moses sin tid, som var den første utvandringen, 
den siste plagen var død. Og i dag under den tredje utvandringen, da er den første 
plagen en åndelig død. Og den har allerede startet opp over kirkene, og har derfor 
allerede funnet sted. Så jeg tror at når den syvende engelen kommer tilbake i 
Omega, i sin oppstandelsestjeneste, da vil han vil ha de syv skåler med de syv siste 
plagene. Også Jesus kom tilbake og hadde Sin oppstandelsestjeneste i alfa. Da vil 
det være Åpenbaringen 22. 
 
Spørsmål nummer 8 Økonomien i hvert land vil bli ødelagt til det punkt at de må be 
Roma om hjelp, og Roma vil pålegge sine betingelser. Kan dette skje før Brudens 
bortrykkelse? 
 
Svar 8 Nå, husk at denne pakten mellom jødene og Roma finner sted i løpet av de 
siste tre og en halv ukene i Daniels Bok, fordi Gud handler med jødene. Det betyr at 
vi vil være borte i herligheten og Gud vil nå beskjeftige seg med jødene.  
 
63-0318 Det 1. Segl 225.  Nå, de sytti ukene var fullkomment tilmålt, slik Daniel sa at 
Messias ville komme og ville bli utryddet midt i uken. Og Jesus profeterte tre og et 
halvt år. Nå, midt i disse Daniels tre og et halvt år, midt i det, da ble Han utryddet. 
Men nå er det den siste delen, trengselsperioden, der hedningenes menigheter er... 
Åh, dette er stort! Nå ikke… Bruden går inn sammen med Brudgommen; og deretter, 
etter Tusenårsriket, går hun ut på de ugudeliges aske.  
 
63-0318 Det 1. Segl 259. Nå, når han får pengene helt under kontroll, da vil han 
bryte denne pakten med jødene, slik Daniel her sa at han ville gjøre, midt i den 
siste halvdelen av de sytti ukene i Daniel. Og deretter, broder, hva vil han gjøre? 
Han vil få i gang hele verdens næringsliv og handel, en pakt med verden, for 
han vil fullstendig eie denne verdens rikdom. Og i løpet av den tiden, vil de to 
profetene stå frem på scenen og kalle de hundre og førti-fire tusen. Hva vil så 
finne sted? Deretter vil dyrets merke, i Åpenbaringen 13, sette inn, for han eier 
all handel, næringsliv, og alt i verden. Og hva vil finne sted da? Dyrets merke vil 
komme inn, slik at, Ingen kan kjøpe eller selge, uten den som har dyrets merke. 
360 Takk Gud, Menigheten vil glede seg over tre og et halvt herlige år i 
Herligheten, trenger ikke gå gjennom det.  
 
Nå ser vi at alt blir satt opp, hvert aspekt av det helt ned til kryptovalutaen, som 
erstatter dollaren. De snakker om at det kommer før 2023 eller i 2023, men ikke 
bekymre deg for det, vi vil være borte før det skjer. Men det burde gi oss en pekepinn 
på hvor nære vi er til å dra hjem.  
 
Spørsmål nummer 9 fra broder Serge, fra Gabon, 64-0802 Det Fremtidige Hjem 
320 ... Jesus. Her kommer Han, stiger ned; og der var Jesus, Guds egenskap.  
 
64-0311 Gud er identifisert 55 ... Nå, gaver og kall er uten omvendelse. Disse 
profetene ble født profeter. Moses ble født som et rettferdig barn. Jesus var 
Guds Sønn, fra før verdens grunnleggelse, Guds egenskap. 
 



9 
 

Spørsmål: Hvis Jesus, Guds Sønn, er en egenskap av Gud, har da «Jesus 
Alene» rett når de sier at Gud ble Jesus, mannen, og deretter ble hans legeme til 
gass?  
 
Svar. En bag med gass går ikke i forbønn for vår bekjennelse. "Det er én 
mellommann mellom Gud og mennesket, mannen Jesus. – Kanskje du er 
forvirret over hva en egenskap er. Glem aldri at Jesus, som en sønn, hadde en 
begynnelse. Så hva var Han før han ble født? Han var i Guds tanker. Og Gud levde 
alene med den tanken i en evighet, med sin førstefødte sønn som bare var en tanke, 
som er en egenskap. Broder Branham lærte oss at Guds egenskaper var Hans 
tanker. Og det var en evighet før du og jeg kom ut i denne verden. Og vi blir fortalt i 
Efeserne 1:3-5 at vi var i ham før verdens grunnleggelse, akkurat slik vi ser i 
Åpenbaringen 7, hvor Guds lam ble ofret før verdens grunnleggelse. Så Gud hadde 
det i Seg, i Sine tanker, som er evige tanker. Men inntil Han talte ett ord av disse 
tankene, da var vi bare egenskaper av Hans tanker. 
 
64-0318 Vi Ville Gjerne Se Jesus 81. Slik som i begynnelsen, Gud var ikke engang 
Gud. Han var den store evige. Og der inne var det attributter. Egenskaper, var 
hans tanker. Og så blir det et ord som dette. Og et ord uttrykt... Vel, en tanke 
uttrykt, er et ord. Et ord uttrykt, er en tanke. Og husk at hvis du noen gang var i 
Guds tanker, da vil du alltid være der. Hvis du har Evig Liv, da er du 
uttrykkelsen eller egenskapen til Hans tanker for denne tidsalderen. Hvis ikke, 
så... Det finnes bare ett evig liv, og det har alltid eksistert. Og du, i Hans sinn, 
eksisterte før det fantes en verden. Det er grunnen til at han sa han utvalgte deg 
før verdens grunnleggelse. Det er ikke hva vi tenker, hva noen andre mener; det er 
hva den evige Gud ... Du har alltid vært til (Skjønner?) i Hans tanker. Det var i 
Ham å være et menneske. Det er grunnen til at Kristus var det uttrykte bildet.  
 
64-0802 Det Fremtidig Hjem 147. For verden er på samme måte en av Hans 
egenskaper akkurat slik som du er en av Hans egenskaper. Verden blir en av 
Hans egenskaper fordi det var Guds tanke i begynnelsen, å ha en verden, å være 
på en Trone, å være en Konge, for å være en Gjenløser, for å være en Helbreder, 
det er Hans egenskaper. Akkurat som en egenskap av deg. 
 
64-0312 Da Deres Øyne Ble Åpnet 7. Og som jeg sa i går kveld, Gud har tildelt det, 
Hans Skrifter fra begynnelsen, før det var noen tid, da Han var evig ... Han er Den 
Evige. Og så er disse tingene som skjer nå, de bare egenskaper av Guds tanker. 
Først må det være en tanke, og deretter et ord. Og et ord... Nå, en tanke som blir 
uttrykt, er et ord. Og deretter blir det talt, og det må skje. Og alt dette er Gud 
som fremstiller Seg Selv i Sine egenskaper. Og deretter blir Gud gjort fysisk, 
håndgripelig, slik at vi kan tale med Ham, snakke med Ham i hele Hans 
menighetslegeme, og alt ... Derfor, ditt navn var i Hans tanker. Det er slik du har 
Evig Liv. Du kan ikke ha det på noen annen måte. Hvis du fikk Evig Liv, da har du 
alltid vært til. Skjønner? Du... Hvis ikke... Du kan ikke bare si: "Vel, jeg tilhører kirken. 
Jeg gjør dette." Nei da. Evig Liv hadde aldri en begynnelse... Alt som var evig, 
begynte aldri og kan ikke ta slutt. Så du var bare i Hans tanker: ditt navn, hvem 
du er og hva du er. Det er den eneste måten som du kan ha få evig liv, fordi du 
har alltid vært.  
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Spørsmål nummer 10. 55-1007 Beslutningskraft 70 ... Den samme Gud ble hengt 
opp der tilbake på Golgatas kors, og døde: "Han ble såret for våre overtredelser, 
og ved Hans sår har vi fått legedom." Gjennom dette sitatet viser profeten at Gud 
døde på det korset. Vil du opplyse oss, på det han sa her " .... og døde", idet vi vet at 
Gud er udødelig, og Han kan ikke dø. 
 
Som broder Vayle lærte oss, hvis du ikke forstår at den læren som broder Branham 
lærte, kommer fra denne Bibelen, da kan du komme på et sidespor og fullstendig gå 
glipp av det. Den samme profeten som sa det sitatet som du sendte meg, er den 
samme profeten som sa følgende. 
 
58-1001 Løfte Ham Ut Av Historien 73. Da denne Gud, som bodde i et legeme kalt 
Jesus, Guds Sønn, da han ble kalt på scenen, kalte opp fra historien, den Gud som 
kunne reise opp de døde i Det Gamle Testamente, bringe liv tilbake til et dødt barn 
gjennom en profet, den Gud ikke kan dø. Han er Gud i all evighet.  
 
65-0418M Solens Oppgang 240. Legg nå merke til denne Levendegjørende Kraften, 
Zoe, som bringer Ordet, det sinn som var i Kristus, var da i deg. Jeg prøver å 
vise dere at du, da du ble oppreist. Da Gud oppreiste Jesus fra de døde, oppreiste 
Han deg også. Og levendegjorde deg også til Liv sammen med Ham (Du er du nå 
levendegjort til Liv), selv om du den gang bare var et attributt i Hans tanker, men 
Gud hadde sett alle i Ham ved avslutningen. Ser dere? Da Gud så ned på legemet… 
241 Ånden forlot Ham i Getsemanehagen. Han måtte dø, som en mann. Husk 
venner, Han trengte ikke å gjøre det. Det var Gud. Gud salvet det kjødet, som var 
menneskelig kjød. Og Han trengte ikke … Hvis Han hadde gått opp dit som Gud, 
ville Han aldri dødd den slags død; kan ikke drepe Gud. Men Han trengte ikke å 
gjøre det. 
242 Men husk at Han gikk dit med deg inni Seg. Ser dere, Gud hadde ennå ikke skilt 
Bruden fra Brudgommen. Så da Gud så ned på Kristi legeme, så Han både mann og 
kvinne. Alle sammen ble gjenløst i det ene legemet. Skjønner? De er ett, det 
samme, samme Ord. Det samme Ordet som talte om Brudgommen, taler om 
Bruden. 
 
Hør her, selv om vi tror at Gud brukte William Branhams røst til å tale til denne 
generasjonen, måtte han likevel si: Så sier Herren. Men han var overgitt til Gud. Men 
var fortsatt i en dødelig kropp. Jesus sa imidlertid aldri: Så sier Herren. Jesus sa: Og 
Jeg sier dere. 
 
60-0731 Vis Oss Faderen Og Det Vil Tilfredsstille Oss 67. Se her, i går kveld talte 
vi om: "De gjerninger som jeg gjør, skal du også gjøre," og vi tok de gjerninger 
som Han gjorde, og viste hva det var. Han lovet at Han skulle være her. Du sier: 
"Men Gud levde i en annen tidsalder." Gud lever evig. Gud er evig. Gud kan ikke 
dø. Gud... De drepte legemet, Jesus, men Gud reiste det opp igjen, og Han lever 
for evig. Hans Ånd lever i menigheten i dag. Hans Ånd er her nå. Hans Ånd er 
iblant Hans folk.  
 
60-0330 Blinde Bartimeus 29 "Men denne store Gud kan ikke dø. Han lever for 
evig. " 
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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 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 Fars vilje som jeg 
erklærer å gjøre, er fast bestemt på å gjøre. 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, en 
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; det 
var hemmelighetene som Gud avdekket. Det er ikke en mann; det er Gud. 
Engelen var ikke Menneskesønnen; han var en budbærer fra Menneskesønnen. 
Menneskesønnen er Kristus; Han er Den som gir dere føde. Dere får ikke mat en 
mann; en mann, hans ord vil feile. Men dere mates fra det ufeilbarlige Ordlegemet 
til 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?  
 
Bare en ting til jeg vil si denne formiddagen før vi avslutter. For et par måneder siden 
nevnte jeg at Skriften taler om Alfa- og Omega-prinsippet. Jeg sa at alt som fant sted 
i den første tidsalderen må bli gjentatt igjen i det siste. Han sa: "Jeg er Alfa og 
Omega, den første og den siste. "  
 
Broder Branham sa i sin preken 64-0705 Mesterverket 172. Den første Eva som falt, 
og ble brukt i den andre reformasjonen… andre komme, ved å bringe frem et barn, 
har nå blitt den ekte Bruden igjen, Sæden, rett tilbake med det originale Ordet igjen. 
Alfa og Omega er den samme. Han sa: “Jeg er Alfa og Omega.” Han sa aldri noe 
imellom. “Jeg er Alfa og Omega, den Første og den Siste.” Ja, visst.  
 
173. Den første tjenesten og den siste tjenesten er den samme. Det første 
Budskapet og det (andre) siste Budskapet er det samme. “Jeg var i Alfa; Jeg er 
i Omega.” “Det skal bli en dag som ikke skal kalles dag eller natt, men ved 
kveldstiden skal det bli Lys.” Ser dere, Alfa og Omega, det er blitt den første og 
den siste. Åh, du store, brødre, vi kunne stanset timevis ved det.  
 
Ja vel, så vi vet at dette er sant, og derfor sa jeg: Hvis Jesus hadde en tjeneste før 
oppstandelsen og en tjeneste etter oppstandelsen, i første tidsalderen, da må det 
være slik også i den siste tidsalderen. Fordi han sa: "Den første tjenesten og den 
siste tjenesten er den samme. Det første Budskapet og det siste Budskapet er 
det samme." 
 
Og deretter nevnte jeg Åpenbaringen 10:1-7, som vi forstår skal være tjenesten til 
den syvende engelen, fordi vi har mange sitater fra vår profet som sier det. Og likevel 
taler han også om Åpenbaringen 10 til å være Kristus som kommer til jødene. Og 
det vil vi se i et sitat etter at jeg har lagt frem mitt poeng med Åpenbaringer 10:1-7 
som den syvende engelens tjeneste. Men først, for å forstå dette, la oss først se på 
hvordan Gud bruker Elias’ Ånd, som er Kristi Ånd, på 5 menn.  
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63-0322 Det 5. Segl 138. Den første gangen han kom, det var Elias selv. Neste 
gang han kom, var han Elisa. Neste gang han kom, hva var han da? Johannes 
Døperen. Neste gang han kommer, da er han den syvende engelen. Og den femte 
gangen han kommer, da er han sammen med Moses der borte (Israel) og forkynner 
for dem. Ja visst. Ikke forveksle ham.  
319 Fem, hvis du kjenner din Bibels numerologi, fem er nummeret for en tilveiebrakt 
nåde. Og det er hva Han har gjort. Nå, følg med, om du vil vite hva det er. Var Jesus 
en tilveiebrakt nåde? J-e-s-u-s, fem. Er det riktig? Tilveiebrakt i kjærlighet til deg. Og 
hvis du kommer til Ham, hvordan kommer du, ved hva? Ved en tilveiebrakt Tro. Er 
det riktig? En tilveiebringelse, det er nådens tall for de troende, ja vel.  
320 Legg merke til det, den første Elias, det var ham selv. Den andre var Elisa. 
Den tredje var Johannes. Den fjerde var den syvende engel eller den siste 
budbæreren til Menigheten, ifølge Malakias 4 og Åpenbaringen 10:7. Nå, den 
femte gangen, da er han en budbærer til jødene, til de hundre og førti-fire tusen, til 
jødene, etter at Menigheten er borte.  
Så du ser at det er en rekkefølge for å sende ut denne Elias’ Ånd. Den første fikk den 
Ånden fra Gud, og deretter fikk den andre faktisk denne salven fra den første, og 
deretter gikk tidsaldrene videre. Hold nå denne tanken i ditt sinn, for jeg skal lese et 
sitat til deg som bokstavelig talt overveldet br. Vayles, og det fikk ham til å gå inn i en 
dyp medisinering på grunn av det. Jeg vet at det hadde den effekten fordi vi snakket 
om det.  
 
Nå, alle de som forkynner å tro Budskapet i Malakias 4, vil også hevde å tro at 
Åpenbaringen 10:1-7 taler om den syvende engelens budskap og at alle mysteriene 
nå er blitt oppfylt. Derfor har vi alle sammen satt Åpenbaringen 10:1-7 i forbindelse 
med den syvende engelen, slik vi nå skal lese i flere sitater. 
 
Dette er veldig viktig, så jeg kommer til å lese flere sitater, slik at det ikke vil være 
noen måte for deg til å gå glipp av dette. Og jeg skal lese dem for deg i kronologisk 
rekkefølge slik at du kan se hvordan han bygget dette opp. 
 
Første segl 63-0318 P: 68 Tar Boken og ... av Seglene, og bryter dem, og viser 
frem den syvende engelen; bare for dette, Guds mysterier, det er den syvende 
engelens tjeneste. Nå, vi har nettopp gått igjennom menighetstidene, også sammen 
med historien, og bevist det. Skjønner? Det er engelens Budskap, til den syvende 
menighet, ja vel, åpenbarer alle mysteriene som har vært der tidligere, alle 
tingene i fortiden. Åpenbaringen 10:1-7, det som skal skje.  
 
63-0319 Det 2. Segl 182. Hva er det? Hvordan skal Han gjøre det; hvis det begynte 
som antikrist, ved å være imot Kristi lære, som aksepterte dogmer istedenfor Ordet? 
Og gjennom årene har reformatorene fordypet seg inn i det som Bibelen sier. 
183 Men i de siste dager, ved lyden… (Åpenbaringen 10:1-7, Han sier,) Guds 
hemmeligheter skal være fullendt i de siste dager, ved røsten til den syvende 
engel. Og Malakias 4, sa: Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag 
kommer, den store og forferdelige, når Han ville brenne den opp som en ovn. 
Og han skal gjenopprette, og bringe barna tilbake til fedrenes Tro, den 
originale, apostoliske, Pinsetroen som var lovet å skulle bli gjenopprettet. Nå, 
det er like så klart som Skriften kan si det. Nå, det er lovet. Og hvis vi er i de 
siste dager, må noe skje. Skjønner? Og det skjer, og vi ser det.  
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63-0321 Det 4. Segl 45 Selv Johannes så Det. En kunngjøring da den første kom 
frem, han sa: En hvit hest dro ut; han hadde en rytter som hadde en bue i sin hånd. 
Det er et symbol. Det er ikke åpenbart. Nei. Det er bare et symbol. Og, så langt 
som noe menneske på jorden, det var alt han kunne si. Det er riktig. Han kunne 
snuble og vakle, uten tvil, treffe et sted her eller der, og etter en stund... 
46 Men vi finner ut da, at i Åpenbaringen, Ved den syvende engels Budskap, 
skulle hemmelighetene (alle Dens hemmeligheter) allerede være åpenbart ved 
den tiden. Nå, det er Åpenbaringen 10:1-7, at: Det skulle bli åpenbart i henhold 
til den tiden, på den tiden da Han gjorde det.  
 
63-0322 Det 5. Segl 209. Skjønner? Nå, den Boken var så viktig, for Det er Guds 
Ord. Nå, følg med. Og når Guds Ord blir brakt frem, da må Det bli brakt frem av 
profeten, fordi Guds Ord kommer til ham. 
210 Jeg forventet å få et spørsmål om det i denne boksen her. Jeg tenkte jeg bare 
ville komme dem litt i forkjøpet, vet dere. Jeg bare føler at det er ett slikt et der i den 
retningen, det er alt. Jeg bare tenkte jeg ville komme til det, ser dere. Skjønner? 
211 Ethvert Guds Ord er brakt frem. Bibelen forandrer ikke systemet i det hele tatt, 
ser dere. Det er det samme. Det må komme til denne seeren som vi venter skal 
komme, legg nå merke til dette, Åpenbaringen 10:1-7. 
 
63-0324E Det 7. Segl 304. Og husk, Åpenbaringen 10,1-7, 1 til 7, kapittel 10,1 til 
7: Ved slutten av den syvende engels Budskap, ville alle Guds mysterier være 
kjent. Vi er ved endetiden, åpningen av det Syvende Segl.  
 
65-0221E Hvem er Denne Melchisedec 30. Tenk på denne store Personen, på hvor 
stor denne Mannen må være! Og nå, spørsmålet er: “Hvem er denne Mannen?” 
Teologer har hatt forskjellige ideer. Men siden åpningen av de Syv Segl, den 
mystiske Boken som har vært et mysterium for oss … Ifølge Åpenbaringen 10,1 til 
7, skal alle mysteriene som er skrevet i denne Boken, som har vært skjult ned 
gjennom reformatorenes tidsalder, bli brakt til syne av engelen for den siste 
menighetstiden. Hvor mange vet at det er riktig? Det er riktig, skulle bli brakt. Alle 
mysteriene i den mystiske Boken skal bli åpenbart til budbæreren for Laodikea 
i den tidsalderen.  
 
65-0725M De salvede i Endetiden 258. Legg merke til det, sammenlign disse nå når 
dere kommer hjem. Legg merke til Matteus 24,24, Jesus taler; Paulus, 2. Timoteus 
3:8; og mange andre. Og sammenlign det nå. 
259 Og ta så et annet Skriftsted, Lukas 17:30, Malakias 4. Som Jannes og 
Jambres stod Moses imot, det salvede Ordet for tiden, så vil disse menn, ikke 
mann, menn, salvede, stå imot Sannheten. 
260 På den dagen da Menneskesønnen blir åpenbart. Åpenbaringen 10,1-7, les det 
når dere kommer hjem. Den syvende engels Budskap, åpner opp Seglene. Hva er 
det? Det er ikke engelen som er Menneskesønnen; men budbæreren åpenbarer 
Menneskesønnen. Kan dere skille dette nå? Det er der det synes å være så 
vanskelig for dere, ser dere. Ikke Menneskesønnen, Ham Selv; men den syvende 
engel, den syvende budbærer, åpenbarer Menneskesønnen for offentligheten, 
fordi Det har forlatt skolmen. Han kan ikke organisere Det. Det er Kornet, Selv, igjen. 
Og på den dagen, skal Jannes og Jambres stride imot, salvede (gjør seg selv-
troende og vantroende, den formelle kirke og Pinsevenner) står opp imot det sanne 
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Kornet, men la dem bare være; deres dårskap vil bli manifestert, slik som deres 
ble. Ser dere? Forstår dere nå?  
 
65-0822M Kristus Åpenbart i Sitt Eget Ord 158. Så vi ser at kveldslyset er her. Og 
hva betyr det om du har Lys, hvis du ikke har noen øyne til å se hvordan du kan 
bevege deg rundt i det? Hva er dette kveldslyset? Lyset kommer for å åpenbare noe. 
Er det riktig? Hvis det er noe her, du føler det og du kan ikke forstå hva det er, i 
mørket, så slå på et lys. Det er for å åpenbare! Hva skal Malakias 4 gjøre? 
Skjønner? Gjøre den samme tingen. Hva skulle åpningen av de Syv Segl gjøre, hvor 
alle disse kirkesamfunnene tumler rundt i dette ...? ... Det skulle åpenbare, bringe det 
frem. Hvis du ikke har fått noen øyne, hva er da hensikten med å åpenbare? Det er 
nødt til å være øyne der først, for å se. Er det riktig? Det vil åpenbare Malakias 4, 
åpenbare Lukas 17:30, Johannes 14:12, og også Johannes 15:24, 16:13. Og også 
åpenbare Åpenbaringen 10:1-7, åpningen av de Syv Segl og den syvende engels 
Budskap, til å åpne opp, for å åpenbare, når Aftenlyset kommer.  
 
Legg merke til at i alle disse sitatene blir Åpenbaringer 10:1-7 nevnt, og vi ser at det 
er Kristi tjeneste, å overlevere den åpne boken til den syvende engelen for å 
åpenbare alle mysteriene som hadde vært skjult gjennom de syv menighetstidene. 
Men ved enden av tidsaldrene kommer paktens engel ned med den åpne boken. Og 
da blir tidsaldrene avsluttet. Men i dette neste sitatet som vi skal lese, ser vi at 
Åpenbaringen 10 også omhandler Kristus som nå kommer direkte til jødene, idet 
hedningemenigheten er avsluttet. Men vi har nettopp lest alle disse andre sitatene 
der vi ser at Åpenbaringen 10:1-7 taler om paktens engel som kommer ned med 
den åpne boken og gir den til den syvende engel, som vi vet er til 
hedningemenigheten.  
 
Her er sitatet som virker å være i strid med de andre, men det er det ikke. Gud har 
alltid en forklaring, og jeg tror vi har den.  
 
63-0317E Kløften 29. Denne Boken med de Syv Segl blir åpenbart ved tiden for de 
Syv Tordener i Åpenbaringen 10, nå, hvis dere skriver det ned. La oss slå opp i 
Åpenbaringen 10, bare et øyeblikk, så dere vil få en forståelse før vi går inn i det. 
Nå, dette er i endetiden. For, lytt nå: … Jeg så enda en annen mektig engel som 
kom ned fra himmelen, innhyllet i en sky, og en regnbue på hans hode,… 
30 Hvis dere legger merke til det, det er Kristus, ser dere. For, Han ble i det 
Gamle Testamentet, kalt Paktens Engel. Og Han kommer umiddelbart til jødene 
nå, for Menigheten er fullført. Skjønner? Ja vel. … og ansiktet hans var som 
solen, og føttene hans som ildsøyler. 
31 Husker dere den Engelen i Åpenbaringen 1? Den samme tingen. En Engel er en 
budbærer. Og Han er en Budbærer til Israel. Skjønner? Menigheten har blitt 
bortrykket, ser dere, nå, eller er i ferd med å bli bortrykket. Han kommer for Sin 
Menighet.  
 
Nå, som jeg nevnte, at jeg så hvordan dette sitatet forvirret broder Vayle dypt, men 
nå, med vårt fokus på oppstandelsen, tror jeg vi har vårt svar, slik som jeg hadde 
nevnt for noen uker siden, mens jeg var under Ånden, at Jesus hadde en tjeneste før 
oppstandelsen, i alfa, og også en tjeneste etter oppstandelsen. Og hvis alfaen skal 
bli gjentatt i omega, da må også William Branham ha en tjeneste før oppstandelsen, 
og en tjeneste etter oppstandelsen. Og som jeg nevnte, hvordan den syvende 
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engelen i Åpenbaringen 17, har en skål, men i Åpenbaringen 20, her har denne 
samme syvende engel nå syv skåler. Og det kan bare være én forklaring på det, og 
det er at vi har en tjeneste både før og etter oppstandelsen. 
 
Og i denne talen nevnte jeg at jeg kan se hvordan dette sitatet fra broder Branham 
viser oss hvordan Budskapet vil bli overlevert til Elias, han som kommer til jødene, fra 
den Elias til hedningene, som er den syvende engel.  
 
Broder Branham ser ut til å bekrefte dette i 63-0324M Spørsmål og Svar om 
Seglene 334. Broder Branham, jeg forstår at Elias må komme tre ganger. Du forteller 
oss at han har vært to ganger allerede, og vil komme igjen. Nå, vil den personen, 
som Elias’ ånd vil være på, også være av ved de to vitnene, Moses og Elias, over 
der? 
335 Nei. Nei. Han vil være en hedning, ser dere, til Hedningemenigheten. Gud 
sender alltid til Sitt eget folk, ser dere. Han kom til Sine Egne; Hans Egne tok ikke 
imot Ham. Han sender alltid Sine, Budskapet til tiden. 
336 Da Gud handlet med jødene, da var det ikke noen profeter fra hedningene som 
kom. Når Gud handler med hedningene, da er det ingen jødiske profeter. Når Gud 
vender Seg tilbake til jødene, da vil det ikke være noen profeter fra hedningene. 
Skjønner? Ser dere hva jeg mener? Ja vel. Etter at Bortrykkelsen har funnet sted…  
337 Nå, det vil være en periode som overlapper, selvsagt, ett Budskap som 
føres videre til den neste. Det må komme rett inn slik som dette, ser dere, slik jeg 
forklarte det, ser dere; som Paulus til hedningene, og så videre. Ja vel.  
 
Så denne periode med en overlapping kan muligens skje når oppstandelsen finner 
sted, Gud vil ikke bare oppreise alle de troende i de syv menighetstider, men også 
Moses og Elias. For Bibelen taler bare om Ropet, Røsten og Basunen. Og Røsten og 
Basunen vil være tiden for oppstandelsen. Men den sier ingenting om hvordan 
Moses og Elias skal bli reist opp for å vende tilbake til denne dimensjonen, og bringe 
budskapet til jødene.  
 
En annen illustrasjon er dette sitatet fra Guds profet. Menighetstidsboken Kapittel 
4 – Smyrna Menighetstid 140 I hver tidsalder har vi akkurat det samme mønsteret. 
Det er grunnen til at lyset kommer gjennom en Gudgitt budbærer i et bestemt 
område, og at lyset deretter sprer seg fra den budbæreren gjennom tjenesten 
til andre som har blitt trofast opplært. Men selvsagt er det slik at ikke alle som går 
ut, alltid har lært hvor nødvendig det er å si KUN det budbæreren har sagt. (Husk, 
Paulus formante folket om å kun si det han hadde sagt i 1. Korinterbrev 14:37 Hvis 
noen mener om seg selv at han er en profet eller åndelig, så må han erkjenne at 
det jeg skriver til dere, er HERRENS BUD. Eller var det fra dere Guds Ord gikk 
ut? Eller var det bare til dere det kom?) De legger til her eller trekker fra der, og 
snart er ikke budskapet rent lenger, og vekkelsen dør hen. 
Vi må være så sikre på at vi hører ÉN røst, for Ånden har bare én røst, som er Guds 
røst. Paulus advarte dem at de måtte si det som han sa, slik også Peter gjorde. Han 
gjorde dem oppmerksomme på at IKKE EN GANG HAN (PAULUS) kunne forandre 
på ett eneste ord av det som han hadde formidlet gjennom åpenbaring. Å, så viktig 
det er å høre Guds røst gjennom Hans budbærere og deretter å si det som har blitt 
gitt dem å si til menighetene. 
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Så Elisa var blitt trofast opplært, var han ikke? Columba mottok lyset fra Martin, ikke 
sant? Vi får en bedre forståelse av hvordan lyset gikk fra tidsalder til tidsalder og fra 
budbærer til budbærer i løpet av de syv menighetstider. John Wesley måtte gå 
tilbake til Luthers lære ved Alders gate, gjorde han ikke? 
 
Johannes 6:45 Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være lært av Gud. Så 
enhver som har hørt og lært av Faderen, kommer til Meg.  
Så for å kunne komme, må du først høre. 
 
Jesaja 54:13 Alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være 
stor.  
 
Menighetstidsboken Kapittel 2 - Patmosvisjonen 27 Da Johannes snudde seg, så 
han syv lysestaker av gull. Faktisk var det en flerarmet oljelampe. Og ifølge vers 20 
er dette de syv menighetene: «De sju lysestakene som du så, er de sju 
menighetene.» Siden de representerte menighetene, kunne de neppe være vokslys. 
Et vokslys brenner bare en stund og brenner deretter ut. Det dør. Det ville ikke være 
noe mer igjen av det. Men en oljelampe har en varig kvalitet som ikke finnes i 
vokslys.  
 
Menighetstidsboken Kapittel 1 - Innledning - Jesu Kristi åpenbaring 2, 
INNLEDNING Selv om denne boken vil ta opp ulike store læresetninger (som 
Guddommen, Vanndåp, etc.) som finnes i Åpenbaringen, kapittel 1 - 3, så er 
hovedtemaet å sette frem et detaljert studium av De Syv Menighetstider. Dette er 
nødvendig for å studere og forstå resten av Johannes Åpenbaring. Fordi, ut av 
Menighetstidene kommer seglene, og ut av seglene kommer trompetene, og ut 
av trompetene kommer Vredesskålene. Akkurat slik som det første utbruddet 
av et romersk lys, kommer Menighetstidene frem med en mektig innledende 
opplysning, uten den kunne det ikke være noe mer lys. Men når glansen fra De 
Syv Menighetstidene er blitt gitt ved Guddommelig åpenbaring, da blir det etterfulgt 
av lys etter lys, inntil hele Åpenbaringen åpner seg vidt opp foran våre 
undrende øyne. Og vi, oppbygget og renset ved Hans Ånd, blir gjort rede for 
Hans strålende tilsynekomst, vår Herre og Frelser, Den ene sanne Gud, Jesus 
Kristus.  
 
Menighetstidsboken Kapittel 2 - The Patmos Visjonen 29 Undersøk nå denne 
oljelampen. Du vil legge merke til at den har en stor skål, eller beholder, som er i 
midten av syv armer som kommer ut av den. Denne skålen er fylt med olivenolje som 
flyter gjennom syv veker som er plassert i de syv armene. Det er den samme oljen 
som brenner og lager et lys i enden av de syv rørene. Dette lyset brant aldri ut. 
Prestene helte stadig olje i skålen. 
30 Lampen ble tent på en spesiell måte. Først tok presten ild fra det hellige 
alteret som i begynnelsen ble antent av Guds ild. Først av alt tente han lampen 
som stod rett over skålen. Deretter tente han den andre lampen fra flammen av 
den første lampen. Den tredje lampen fikk sin ild fra den andre lampen, slik den 
fjerde fikk sin fra den tredje, og så videre, inntil alle de syv lampene brant. 
Denne hellige ilden fra alteret, som gikk fra lampe til lampe, er et vidunderlig 
bilde på Den Hellige Ånd i de syv menighetstidene. Den første utgytelsen av 
Pinsen (utgytelsen som kom direkte fra Jesus på Nådestolen) forsyner Hans 
Menighet gjennom alle de syv tidsaldrene, og viser tydelig og fullkomment her at 
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Jesus Kristus er den samme i går og i dag og for evig, den uforanderlige Gud i Sitt 
vesen og Sine veier.  
 
Nå sier jeg dette som en tjener av Evangeliet, men ikke som en Guds profet, så vær 
så snill å ta det på den måten. Jeg tror at vår hedningenes Elias profet, vil overlevere 
kappen, så å si, til jødenes Elias, akkurat slik som Elias gjorde i Det gamle 
testamentet, han overleverte kappen til Elisa. Kan jeg bevise det? Vel, jeg har vist 
deg et mønster av hvordan Gud ga lyset videre fra en budbærer til den neste. Og vi 
ser mønsteret, hvordan Elias videreførte kappen sammen med en dobbel salvelse, til 
Elisa.  
 
Så kunne dette være hva vi kan forvente kanskje en gang under 
oppstandelsesmøtene? Jeg vet ikke, men jeg håper sannelig det. Eller kanskje vi vil 
bli tatt bort idet vår Elias overlater det til denne Elias, for vi vet alle hvordan broder 
Branham ønsket å ta denne tjenesten til jødene, men ble fortalt ham at tiden ennå 
ikke var kommet. 
 
Men for menigheten er alt sammen snart over. Menighetstidsboken Kapittel 3 - 
Efesus Menighetstid 67 Og hva er denne veien tilbake? Den veien er 
omvendelsens vei. Hvis en synder er nødt til å komme til Gud gjennom en 
omvendelse, hvor mye mer må ikke da den lunkne eller den frafalne omvende seg. 
Vend om! Bær frukt som er omvendelsen verdig. Bevis det med livet ditt. «Hvis du 
ikke omvender deg», sier Gud, «vil Jeg flytte lysestaken din.»  
Sannelig. En menighet i den tilstanden kan ikke gi lys til verden. Dens lys har blitt til 
mørke. Gud vil ta bort dens trofaste budbærere og dens trofaste hyrder og la 
dem klare seg selv, og de vil fortsatt snakke om kristendom, men være blottet for 
den.  
 
I det vi avslutter, la meg til slutt gi deg enda to sitater. Du vet at hele min tjeneste har 
vært å sette frem den læren som profeten underviste. Jeg har ingenting å tilføye til 
det han sa. Jeg viser bare til hva han sier og tar det som han sa, tilbake til Skriften, 
slik at du kan se den doktrinære undervisningen som jeg har kalt Budskapets lære 
gjennom de siste 26 årene.  
 
Vel, vi har visst i årevis at en mann ikke har noen tjeneste uten at han har en lære. 
Og du kan ikke ha en menighet uten å ha en lære.  
 
59-0823 Larven, gresshoppen, sommerfugllarven 15 Og hvis det skjer at du, din 
menighet ikke tror, eller at du bare ikke tror de tingene som vi taler om, det som er 
vår menighetslære, da stoler vi på at den ikke på noen måte vil krenke deg. Fordi, 
det aller første skrittet til en vellykket kristendom, og som viser at mennesket 
har mottatt Den Hellige Ånd, det er ydmykhet, en ekte Gudgitt ydmykhet, at den 
læren må bli gitt på en ydmyk måte. Men igjen, en menighet uten en lære, er 
akkurat som en manet; den har ingen ryggrad. Så, vi er nødt til å ha ryggrad i 
det. Og ikke bare ryggrad, men også tenner. Fordi Guds menighet må spise av 
Livets Brød.  
 
61-0618 Åpenbaringen Kapittel 5, del 2, 33 Nå, og til mine venner over alt i de 
forskjellige deler av verden, som vil høre dette på lydbåndet, og her inne, jeg kan si 
dette at jeg er nødt til å forkynne lære og så videre, for å gjøre dette. Og enhver 
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mann som ikke har en lære, har ikke en tjeneste. Så hvis du ikke synes at 
menigheten din skulle høre på lydbåndet, så hold det borte fra dem. Men jeg 
uttrykker bare min egen mening og mine egne følelser, min egen åpenbaring av 
Guds Ord.  
 
Så vi ser at en mann uten lære, ikke har noen tjeneste. Han sa det. Og en menighet 
som ikke vil bringe frem lære, er bare en svekling, han sa det også. Vel, visste du 
også at Kristi brud vil ha en lære som merker henne til å være Kristi brud?  
 
Broder Branham sa i talen 63-0321 Det 4. Segl 291. Legg merke til dette, det er 
Kristus. Antikrist forkaster den sanne Brudens Doktrine, og derfor tar han sin 
egen brud nå og bygger henne opp under en av sine egne trosbekjennelser. 
Tar sin egen brud og gjør henne til en denominasjon! Hun føder frem andre 
denominasjoner, slik det er sitert i denne Hellige Skrift; føder frem døtre. Og 
hun…Hun blir helt lik sin mor, hennes natur, verdslig, denominell; kjemper imot den 
åndelige Bruden, Ordet. 
292 De sier ikke at de ikke tilhører menigheten. Snakker du med en denominell 
person. Jo visst, jeg tilhører menigheten. Er du en kristen? Jeg tilhører en menighet!  
 
Og hvis Kristi brud har Kristi lære, da viser hennes lære at hun har Kristus, ikke sant?  
 
2. Johannes 9 Den som overtrer (ordet overtredelse betyr "å gå utenfor grensene"), 
og ikke bli i Kristi lære, har ikke Gud. (Gir ikke et ekko av Gud) Den som blir i Kristi 
lære, han har både Faderen og Sønnen. (Han gir et ekko av både Faderen og 
Sønnen.) 
 
Derfor, hvis en person eller menighet ikke har Kristi lære, da har den ikke Kristus 
fordi den ikke gir et ekko av Kristus. Og derfor, hvis de hevder å være Kristi brud, 
men ikke har Kristi lære, da kan de bare være én ting, og det er en falsk brud.  
 
Fra talen, 60-0911E Fem identifikasjoner 28 Derfor, vannene som kvinnen satt på, 
opp gjennom tiden, hun hadde kontroll over nasjoner, folk, mengder og tunger. Hun 
kontrollerte alt: en kvinne, en kvinne med et dårlig rykte. Nå, hvis en kvinne har et 
dårlig rykte, hvis vi vet om en kvinne ble kalt det i det naturlige, en slik kvinne, vi 
ville vite at hun var utro mot mannen sin. Det er det hun vil bli kalt. Så hun ville 
late som om hun levde tro mot en mann, men hun levde egentlig utro mot ham. 
Stemmer det? Vel, dette er da den kirken som sier at Kristus er hennes 
ektemann, men hennes lære er i strid med Hans undervisning. Hun er en hore. 
 
La oss be 


