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Satans Eden nr. 67 
Spørsmål om Bortrykkelsen, 

"Hvor går vi hen, og hvordan kommer vi oss dit?"  
11 september 2022  

Brian Kocourek, Pastor  
 
Jesaja 54:13 Alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være 
stor. 
 
2 Johannes 1:4 Jeg gledet meg meget over at jeg har funnet noen av dine barn som 
vandrer i sannhet, slik vi fikk budet fra Faderen. 
 
Salme 132:12 Dersom dine sønner holder min pakt og mine vitnesbyrd, som jeg vil 
lære dem, da skal også deres sønner for all tid sitte på din trone. 
 
1. Mosebok 6:7 Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du 
sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. 
 
1. Mosebok 4:40 Du skal ta vare på hans lover og hans bud, som jeg gir deg i dag, 
for at det kan gå deg vel, og dine barn etter deg, og for at du kan leve mange dager i 
det landet Herren din Gud gir deg til evig eie. 
 
La oss bøye hodene våre i bønn.  
 
Vi har to unge søstre i her menigheten som sendte meg spørsmål denne uken, og de 
er alle sammen veldig gode spørsmål. De tre første spørsmålene gjelder tidspunktet 
for oppstandelsen, og hvor vi går og hvordan vi kommer dit. For meg viser dette at 
barna lytter for å lære, og det er veldig godt å vite. Og de tenker virkelig på det som 
de hører, og hva som skjer i verden, og de ønsker å få en bedre forståelse av 
hvordan Gud vil utfri oss, og hvor vi vil oppholde oss mens Han ødelegger jorden, og 
hvordan vi vil komme dit.  
  
La meg begynne med spørsmål nummer 1.  
  
Spørsmål 1) Jeg hadde noen spørsmål om oppstandelsen som jeg håpet du 
kunne svare på. Mitt første spørsmål er: Når Gud ødelegger jorden, hvor vil vi 
dra mens jorden blir ødelagt og hvor vil vi være? 
  
Svar nr 1) Vi vil bli tatt opp til himmelen, noe som ganske enkelt betyr at vi vil bli ført 
til en høyere dimensjon. La meg forklare. Aller først, det er syv dimensjoner. 
 
Vi lever i de tre første dimensjoner: Rom, materie og tid. Så har vi den fjerde 
dimensjonen som er en høyere dimensjon rett over de tre dimensjonene som vi 
lever i, rom, materie og tid. Den fjerde dimensjonen er kjent i vitenskapen som «eter-
dimensjonen», hvor all elektronisk kommunikasjon, slik som TV, radio, og eterbølger, 
de beveger seg gjennom den dimensjonen. Tid finnes ikke i denne dimensjonen. Tid 
er i den tredje dimensjonen, men i den fjerde dimensjonen er det ingen tid. Alle 
registrerte data som noen gang har funnet sted i de tre lavere dimensjonene, blir 
nøyaktig registrert i den fjerde dimensjonen. 
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Vi ser at Skriften taler om å motta en belønning for de gjerninger som er gjort i kjødet, 
enten det er en god belønning eller en ond. Så det er nødt til å være en (audio/video) 
innspilling for alle gjerninger gjort mens vi var i dette dødens legeme.  
 
Matteus 16:27 For Menneskesønnen skal komme i Sin Fars herlighet med Sine 
engler, og da skal Han lønne enhver etter hans gjerninger. 
 
Matteus 6:6 Men du, når du ber, gå inn i lønnkammeret ditt! Og når du har lukket 
døren din, skal du be til din Far som er i det skjulte. Og din Far som ser i det 
skjulte, skal lønne deg åpenlyst. 
 
Matteus 10:41 Den som tar imot en profet fordi han er en profet, skal få en profets 
lønn. Og den som tar imot en rettferdig mann fordi han er rettferdig, skal få en 
rettferdig manns lønn. 
 
Markus 9:41 For den som gir dere et beger vann å drikke i Mitt navn, fordi dere 
tilhører Kristus, sannelig sier Jeg dere: Han skal slett ikke miste sin lønn. 
 
Lukas 6:35 Men elsk deres fiender, gjør godt og lån ut, uten å vente at dere skal få 
noe tilbake. Og deres lønn skal bli stor, og dere skal være Den Høyestes barn. For 
Han er god mot de utakknemlige og onde. 
 
Lukas 6:23 Fryd dere på den dagen og spring høyt av glede! For sannelig, deres 
lønn er stor i himmelen, for på samme måte gjorde deres fedre med profetene. 
 
Matteus 6:1 Se til at dere ikke gjør deres barmhjertighetsgjerninger for 
mennesker, for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn fra deres Far i himmelen. 
 
Matteus 5:12 Fryd dere og juble i glede, for stor er deres lønn i himmelen. For slik 
forfulgte de profetene som var før dere. 
 
Så, med alt dette snakket om belønning for ting vi gjorde i hemmelighet, at venstre 
hånd ikke ville vite hva den høyre hånden gjør, hvordan blir alle disse tingene holdt 
rede på? Gud gjør det gjennom mekanikken i den fjerde dimensjonen. 
 
Og ikke bare det, men all sykdom kommer også ut av den fjerde dimensjonen. Når vi 
går fra de tre dimensjonene som vi lever i, rom, materie og tid, da går vi inn gjennom 
den fjerde dimensjonen. Og der er alle våre handlinger som vi noen gang har gjort, 
blitt registrert. Det er derfor, når folk dør og kommer tilbake, da sier de ofte at hele 
deres liv passerte foran dem. Det er den fjerde dimensjonen. 
  
Jeg tror at de ser disse opptakene som er blitt gjort om deres liv, mens de var her på 
jorden. Det er der radio og tv eksisterer. Det er også der hvor all sykdom kommer fra, 
den fjerde dimensjonen, idet det går ned i denne dimensjonen. Og jeg vil vise dere 
hvor broder Branham sier at vi passerer gjennom denne dimensjonen og videre inn i 
den femte dimensjonen. Og så, hvis vi var rettferdige, da går vi gjennom den femte 
og inn i den sjette dimensjonen, som er dimensjonen rett under den dimensjonen 
hvor Gud bor. Det er den syvende dimensjonen, der hvor Guds trone befinner seg. 
Det er Guds dimensjon. Så den sjette dimensjonen vil være under Guds alter, for å si 
det sånn. 
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55-0403 Fellesskap ved forløsning 230 Nå, hvis jeg har sitert Skriften riktig til deg, 
lytt til hva Gud sa her i Hans Ord. Hør hva Jesus sa her. "Den som hører Mine ord," 
det er evangeliet som blir forkynt "og tror ", i sitt hjerte, "på ham som har sendt 
meg, har,"det er nåtid, akkurat nå, "Evig Liv", som ikke kan dø. Og den rette... Du 
kjenner kanskje ikke gresk. Men den rette greske oversettelsen er "Zoe", som betyr 
"Guds eget Liv." Har Zoe, "og skal aldri komme til dom, men er gått over fra 
døden til livet."  
  
231 "Her er hva som skjer da, hvis du dør nå, ifølge Guds Ord, da går du ut av 
tilstedeværelsen blant mennesker som kan se deg, og inn i Hans Nærvær. Og 
der lever du. Du kan se deg tilbake. Du er i... Du er ikke i denne verden lenger. 
Du er i en annen verden. Og hva gjør du da? Du er slik som disse sjelene under 
alteret, som sier: "Herre, hvor lenge er det igjen? Ser du? Du blir aldri en engel. 
Du ble ikke skapt til å være en engel. Dere ble skapt til å være menn og kvinner, 
så dere lengter etter å komme tilbake. For du kan se da, når du kommer opp hit og 
sier: "Vel, jeg ser hva det handler om. Jeg vet hvorfor jeg måtte dø der. Jeg vet 
hvorfor det skjedde. Jeg er ikke... 
232 Du dør aldri. Jesus sa: "Den som hører Mine Ord og tror på Ham som 
sendte Meg, har evig Liv." Du kan ikke dø. Du kan ikke dø. Du bare... Du dør, til 
den jordiske delen. Men du er levende, her, din ånd er rett her sammen med 
Kristus. 
233 Så sier du: "Herre, hvor lenge er det igjen? " Fordi du ikke var skapt til å være 
der. Du ble ikke skapt til det, fordi du er et menneske. Og du lengter etter å 
komme tilbake inn i dette legemet, fullkommen igjen. 
 
234 Og Han sa: "Bare en liten stund til, inntil deres medtjenere, der, har lidd slik 
som martyrene gjorde der bak. " Da vil dere komme tilbake, kommer ned ... 
 
235 Etter at du har gått ut av denne kroppen, ut av kosmisk lys og petroleum, 
og det som du består av, da går du inn i den fjerde dimensjonen, ut av den, og inn 
i den femte dimensjonen, deretter den sjette dimensjonen. Og da, Gud er i den 
syvende. Du er rett under Hans alter. 
 
236 Så når Gud slipper løs din ånd, hva plukker den da opp? Kommer ut av den 
sjette dimensjonen, inn i det femte, kosmisk lyset; kommer ut av lyset, inn i 
petroleum; ut av petroleum, inn i sansene. Og her er du tilbake på jorden igjen, 
en helt ny person, ikke gammel og nedbrutt, vil aldri bli syk. Håret ditt vil aldri bli 
grått. Du vil aldri bli rynket. Dere vil aldri mer skilles. Dere kommer aldri til å dø. Du 
blir aldri sulten. Du vil aldri være bekymret. Du vil vandre sammen med dine kjære 
og håndhilse på dem og spise, drikke, bygge hus og bo i dem, og leve evig og for 
alltid være i Herren Jesu nærvær. Det er dette som du har denne morgenen fordi 
du hørte Guds Ord. 
 
Vel, det er så herlig at jeg vil bare la det suge inn et øyeblikk. Så la oss fortsette med 
denne tanken idet vi går til Skriften for å finne ut mer. Vi ønsker å se hva Guds Ord 
forteller oss om disse andre dimensjonene. Første gang vi faktisk ser at Skriften 
referere til mennesker som lever i en annen verden, eller i en annen dimensjon, vi 
finner det i profeten Samuels bok. 
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1 Samuel 28:1 På den tiden hendte det at filistrene samlet sine hærer for å dra til 
strid mot Israel. Akis sa til David: Du skjønner vel at du må dra ut med meg i striden, 
både du og dine menn. 
2 David svarte: Godt, du skal få se hva din tjener kan gjøre! Da sa Akis til David: Vel, 
så setter jeg deg til min livvakt for alltid. 
3 Samuel var den gang død, og hele Israel hadde sørget over ham og gravlagt ham 
i Rama, hans egen by. Saul hadde drevet dødningemanerne og spåmennene ut 
av landet. 
4 Da nå filistrene hadde samlet seg, trengte de fram til Sunem og slo leir der. Da 
samlet Saul hele Israel, og de slo leir på Gilboa. 
5 Men da Saul så filistrenes leir, ble han så redd at hjertet skalv i ham.  
6 Og Saul spurte Herren, men Herren svarte ham ikke, verken ved drømmer eller 
ved urim eller ved profeter. 
7 Da sa Saul til sine tjenere: Finn meg en kvinne som kan mane fram døde, (en som 
er en åndemaner, som er en kvinne som kan kommunisere med disse som har gått 
bort) så vil jeg gå til henne og spørre henne! Tjenerne svarte: I En-Dor er det en 
kvinne som kan mane. (en kvinne med en trolldoms ånd, en åndemaner) 
8 Så gjorde Saul seg ukjennelig og tok andre klær på og gikk så av sted i følge med 
to menn. De kom til kvinnen om natten, og Saul sa: Spå meg ved å mane fram en 
død, hent opp til meg den jeg nevner for deg! 
9 Kvinnen svarte ham: Du vet jo selv hva Saul har gjort, hvordan han har 
utryddet dødningemanerne og spåmennene av landet. Hvorfor setter du da en 
snare for mitt liv og fører død over meg? 
10 Da sverget Saul henne en ed ved Herren og sa: Så sant Herren lever, skal 
ingen skyld komme på deg i denne saken. 
11 Da sa kvinnen: Hvem skal jeg hente opp til deg? Han svarte: Hent Samuel opp 
til meg. 
12 Men da kvinnen så Samuel, skrek hun høyt, og hun sa til Saul: Hvorfor har du 
narret meg? Du er jo Saul! 
13 Da sa kongen til henne: Vær ikke redd! Men hva så du? Og kvinnen sa til Saul: 
Jeg så en gud stige opp av jorden. 
14 Han spurte henne: Hvordan ser han ut? Hun svarte: En gammel mann stiger 
opp, og han er svøpt i en kappe. Da forstod Saul at det var Samuel, og han kastet 
seg ned med ansiktet mot jorden. 
15 Og Samuel sa til Saul: Hvorfor har du uroet meg og hentet meg opp? Saul 
svarte: Jeg er i stor trengsel. Filistrene strider mot meg, og Gud er veket fra meg og 
svarer meg ikke mer, verken ved profeter eller ved drømmer. Så kalte jeg på 
deg, for at du skulle la meg vite hva jeg skal gjøre. 
16 Da sa Samuel: Hvorfor spør du da meg, når Herren er veket fra deg og er 
blitt din fiende? 
17 Herren har nå gjort slik han sa gjennom meg: Herren har revet 
kongedømmet ut av din hånd og gitt det til en annen, til David. 
18 Fordi du ikke adlød Herrens røst og ikke fullbyrdet hans brennende vrede på 
Amalek, derfor har Herren gjort dette mot deg i dag. 
19 Og sammen med deg vil Herren også gi Israel i filistrenes hånd. I morgen skal du 
og dine sønner være hos meg. Også Israels leir skal Herren gi i filistrenes hånd. 
20 Straks falt Saul til jorden så lang han var, så forferdet ble han over Samuels ord. 
Det var ikke noen kraft i ham heller, for han hadde ikke smakt mat hele dagen og 
hele natten. 
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21 Kvinnen kom nå bort til Saul. Da hun så hvor forferdet han var, sa hun til ham: Din 
tjenestekvinne adlød ditt ord. Jeg satte livet på spill og gjorde som du sa til meg. 
22 Så lyd nå din tjenestekvinnes råd og la meg få sette fram litt mat til deg. Spis, så 
du kan få krefter til ferden. 
23 Men han ville ikke og sa: Jeg skal ikke ha noe mat. Da nødde de ham, både hans 
tjenere og kvinnen. Han lød dem da og reiste seg opp fra jorden og satte seg på 
sengen. 
24 Kvinnen hadde en gjøkalv i huset. Hun skyndte seg og slaktet den, og så tok hun 
mel og eltet det og bakte usyrede kaker. 
25 Dette satte hun fram for Saul og hans tjenere, og de spiste. Så reiste de seg og 
gikk bort samme natt.  
 
Neste gang vi ser i skriften denne tanken om mennesker som lever i denne andre 
dimensjonen, vi ser det i Det Nye Testamente. Det begynner med Jesus, og deretter 
også med apostelen Paulus, og til slutt den Hellige Ånd, som taler til apostelen 
Johannes mens han var på øya Patmos hvor Johannes skriver ned den visjonen som 
Gud ga ham, i det som kalles Åpenbaringen (Boken om Jesu Kristi Åpenbaring). Og i 
denne boken ser vi sjelene under alteret, som vi vet er den sjette dimensjonen. 
  
Så la oss først se på en referanse av Jesus, mens han hang på korset. 
 
Lukas 23:39 En av forbryterne som hang der, spottet Jesus og sa: «Hvis Du er 
Kristus, så frels Deg Selv og oss.»  
40 Men den andre tok til motmæle, refset ham og sa: «Frykter du ikke engang Gud, 
når du ser at du er under den samme dom? 
41 Vi er det med rette, for vi får den lønn vi fortjener for våre gjerninger. Men Denne 
har ikke gjort noe galt.»  
42 Så sa han til Jesus: «Herre, husk på meg når Du kommer i Ditt rike!»  
43 Jesus sa til ham: «Sannelig sier Jeg deg: I dag skal du være med Meg i 
Paradis.»  
 
Legg merke til dette stedet hvor mannen skulle dra for å være sammen med Jesus, 
Jesus kalte det paradis. La oss gå til apostelen Paulus og se hva han forteller oss om 
en opplevelse han hadde, der han ble tatt opp til den tredje himmel, som han 
forteller oss, det kalles også paradis. Så her kan vi bekrefte at det paradis som 
Jesus talte om, blir av apostelen Paulus også kalt den tredje himmel. 
  
2 Korinterbrev 12:2 Det er utvilsomt ikke til gagn for meg å rose meg. Jeg kommer 
nå til syner og åpenbaringer fra Herren:  
2 Jeg kjenner et menneske i Kristus, som for fjorten år siden ble rykket inn i den 
tredje himmel. Om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet jeg ikke, 
Gud vet det. 
(Det greske ordet for himmelen, er "Ouranus" "oo-ran-os", gjennom ideen om 
høyde). Himmel; i utvidet betydning, himmelen. Rotordet for ou-ran-us, er o-ros, 
som taler om å bli løftet opp over, slik som fjellet er løftet opp over, eller høyere enn 
slettene. 
  
Nå, tenk på dette i forhold til at vi nå lever i tre dimensjoner, legg deretter tre 
dimensjoner i tillegg, og vi kommer til den sjette dimensjonen, som i Bibelen ble 
kalt "paradis", og dette er stedet hvor de hellige som dør i dette kjødet, går til. Det er 



6  

  

et hvilested. Så apostelen Paulus fastsatte stedet for paradis som han kalte den 
tredje himmel. Og det ville være den tredje forhøyede dimensjonen forbi de tre som 
utgjør denne verden som vi lever i. Det er stedet som ligger rett under Guds trone. 
Det er et sted for hvile og fred. Og siden det er et sted, så er det også en realitet. 
La oss nå lese videre om hva apostelen Paulus sier her...  
  
3 Og jeg kjenner dette mennesket - om han var i legemet eller utenfor legemet, 
vet jeg ikke, Gud vet det.  
 
Dette er nøyaktig det som broder Branham også opplevde da han sa at det ikke var 
en visjon, fordi jeg var høyere oppe og så ned på kroppen min, da den lå der i 
sengen. Han kalte det deretter en overflytting. 
  
Så vi vet hvor de hellige drar når de forlater jorden, de går til den sjette dimensjonen, 
som også er kjent som paradis. 
La oss fortsette med det som apostelen Paulus forteller oss i 2. Korinterbrev 12: og 
la oss nå plukke opp i vers 4 Jeg vet at han ble rykket inn i Paradis og hørte ord 
som ikke kan uttales (det er ord som ikke kan sies eller uttrykkes), slike ord som det 
ikke er tillatt for et menneske å tale. (Ord som ikke kan bli sagt offentlig) 
 
Husk nå i vers 2, apostelen Paulus forteller oss her at han ble tatt opp til den tredje 
himmel. Og så i vers 4 forteller han oss at denne tredje himmel kalles paradis. 
  
5 Denne mannen vil jeg rose meg av. Men meg selv vil jeg ikke rose meg av, uten 
av mine skrøpeligheter.  
6 Men selv om jeg skulle ha lyst til å rose meg, blir jeg ikke en dåre. For jeg vil tale 
sannheten. Men jeg avstår fra det, for at ikke noen skal tenke høyere tanker om meg 
enn de tanker han får når han ser meg eller hører meg. 
7 Og for at jeg ikke skulle bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, er det 
gitt meg en torn i kjødet, en Satans engel til å slå meg, så jeg ikke skal bli hovmodig.  
8 Om denne bad jeg inderlig til Herren tre ganger om at den måtte forlate meg. 
9 Men Han sa til meg: «Min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i 
skrøpelighet.» Derfor vil jeg mest av alt rose meg av mine skrøpeligheter, for at Kristi 
kraft kan bo i meg. 
10 Derfor gleder jeg meg midt i skrøpelighetene, i mishandling, i nød, i forfølgelser og 
angst for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.  
 
Nå har vi besvart spørsmålet ditt om hvor vi går hen, ut fra Skriften og fra vår profet. 
Men vi ønsker også å vite og forstå hvordan det skjer at vi kommer dit. Du skjønner, 
det er her at noen har en mangel på tro på Guds kraft. De tenker at de vil reise med 
et fly for å bringe folket til oppstandelsesmøtet i teltet. Men de kjenner ikke Guds Ord 
eller Guds Ords kraft. 
  
Vi får vårt svar på hvordan vi vil komme dit i 1. Tessalonikerbrev 4:13 Men jeg vil 
ikke at dere skal være uvitende, brødre, om dem som har sovnet inn, så dere ikke 
sørger som de andre som ikke har noe håp.  
14 For dersom vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud, gjennom 
Jesus, føre dem som er sovnet inn, sammen med Ham.  
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Så dette handler ikke om et kar, det handler om hva Gud vil gjøre. Og vi blir fortalt at 
Gud vil bringe dem sammen med Ham. Det betyr at Gud vil gjøre det. Så den 
overnaturlige Gud vil gjøre noe overnaturlig for å bringe de hellige sammen med 
Ham.  
  
15 For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens 
nærvær, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er innsovnet. 
16 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun 
stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. 
17 Deretter (Når tid da? Etter at de døde i Kristus er oppstått, da) skal vi som lever 
og er igjen, bli rykket samtidig opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i 
luften. Og så skal vi alltid være med Herren. 
18 Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord.  
 
Derfor, mennesker har ikke noe å si i angående dette. Gud fortalte oss i Sakarja 4:6 
Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.  
 
Det er bare én måte som vi kan passere gjennom disse dimensjonene på, og det er 
Guds forvandlingskraft. Det er den eneste måten vi kan gå fra denne dimensjonen og 
over til den sjette, det skjer gjennom en forvandling. Og den eneste måten som vi kan 
bli forvandlet på, er at vi må være i Kristus.  
  
Fra talen: 60-0604 Til Hvem Skal Vi Gå 130. Nå, til slutt vil jeg si dette. Her er en 
annen grunn til at vi skulle komme til Jesus: Han er den eneste som har en 
forvandling (jeg er så glad for det. Å, det får meg til å føle meg religiøs.), den 
eneste som kan forvandle. Ja visst. Jeg skal si deg noe. Du går ned til butikken om 
morgenen (eller mandag morgen, som er morgendagens søndag). Du går ned til 
apoteket og skaffer deg noen medisiner som vil gjøre deg så hellig til den vil 
forvandle deg inn i herligheten. La legen utføre en operasjon på deg som vil gi 
deg en forvandling fra graven til herligheten. 
  
Du blir så smart og utdannet at du vil vite hvordan du skal bygge et nytt Babels 
tårn, og det vil ende opp på samme måte. Finn ut; prøv å gå en annen vei og finn 
ut av det. "Det er bare de som er i Kristus, de vil Gud bringe sammen med Ham." 
Den eneste forvandlingen som kan bli gjort fra jorden til herligheten, er 
gjennom Jesus Kristus. Han er den eneste forvandlingen, den eneste måten til 
bli forvandlet på. Du kan ikke kjøpe den; du kan ikke ... Du kan ikke jobbe for det. 
Du har mottatt den; det er en gave til deg. Guds forvandling for å bringe deg... 
 
Legg merke til det nå, bare tenk på hvor i Skriften vi allerede har sett på dette som et 
eksempel.  
  
La oss bare ta tre eksempler fra Det Gamle Testamente, og deretter tre fra Det Nye 
Testamente. Da vil vi ha et mønster for selv å se hva Gud har planlagt for deg og 
meg. 
  
Først ser vi Enok, 1. Mosebok 5:24 Og Enok vandret med Gud, så ble han borte, for 
Gud tok ham til seg.  
Og det hebraiske ordet for å ta, er laqach, som betyr "en opptakelse", og "sendt 
etter og tatt bort. "Derfor, det var ikke noen ting som Enok gjorde, det var hva Gud 
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gjorde." Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, 
hærskarenes Gud. "Legg merke til at Enoch ikke hadde noen kraft til å vandre opp 
og inn i himmelen, som er en høyere dimensjon. Bibelen sier at Gud tok ham. 
  
Så har vi også Elias, som vi ser i 2. Kongebok 2:11 Mens de så gikk og talte 
sammen, kom det brått en ildvogn og ildhester og skilte dem fra hverandre. Og 
Elias fór i stormen opp til himmelen.  
 
Legg merke til at hestene og vognen kjørte frem mellom Elias og Elisa, og skilte dem 
slik at Gud kunne forvandle den ene og etterlate den andre. Og det vil være to på 
marken, den ene vil bli tatt med og den andre latt tilbake. Det vil være to i sengen, 
den ene blir tatt med og den andre latt tilbake. Gud har en måte å skille hveten fra 
agnene på. 
  
Og så finner vi Moses og Elias som ble forvandlet og kom inn til Selve Jesu Kristi 
nærvær, og vi har Peter Jakob og Johannes som alle sammen også var vitne til 
denne hendelsen. 
Hebreerbrevet 11:5 I tro (og tro er en åpenbaring, så i åpenbaring) ble Enok 
forvandlet, så han ikke skulle se døden. Og han ble ikke funnet, for Gud hadde 
forvandlet ham. For før han ble tatt bort, hadde han fått det vitnesbyrdet at han var til 
behag for Gud.  
 
Kolosserne 1:13 Han er Den som har fridd oss ut fra mørkets makt og satt oss 
over i Sin elskede Sønns rike. Det greske ordet for «satt over», er metistemi, som 
betyr: Å føre over, å bære bort, å sette over. Så dette forteller oss at vi er allerede 
satt på himmelske steder i Kristus. Det er derfor vi handler annerledes, fordi vi er 
døde og vårt liv er skjult med Kristus i Gud. 
  
Johannes 8:23 Han sa til dem: «Dere er av der, nedenfra. Jeg er av der, ovenfra. 
Dere er av denne verden. Jeg er ikke av denne verden.  
 
Johannes 3:31 Han som kommer ovenfra er over alle. Den som er av jorden er 
jordisk og taler jordisk. Han som kommer fra himmelen er over alle.  
 
Matteus 17:1 Seks dager deretter tok Jesus med Seg Peter, Jakob og hans bror 
Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv. 
2 Og Han ble forklaret for dem. Hans åsyn skinte som solen, og Hans klær ble hvite 
som lyset. 
3 Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med Ham. 
4 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Hvis Du vil, så 
la oss lage tre løvhytter her, en til Deg, en til Moses og en til Elia.»  
5 Mens han fremdeles snakket, se, da kom en strålende sky og skygget over dem. 
Og plutselig lød det en røst ut av skyen, som sa: «Dette er Min Sønn, Den elskede, i 
Ham har Jeg velbehag. Hør Ham!»  
6 Da disiplene hørte det, falt de ned på sine ansikter og ble meget redde.  
7 Men Jesus kom og rørte ved dem og sa: «Reis dere opp, og vær ikke redde!»  
8 Men da de løftet blikket, så de ingen andre enn Jesus alene. 
9 Da de kom ned fra fjellet, befalte Jesus dem og sa: «Fortell ikke noen om synet før 
Menneskesønnen er oppstått fra de døde.»  
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10 Og disiplene Hans spurte Ham og sa: «Hvorfor sier da de skriftlærde at Elia først 
må komme?»  
11 Jesus svarte og sa til dem: «Sannelig, Elia kommer først, og han skal 
gjenopprette alle ting. 
12 Men Jeg sier dere at Elia er allerede kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde 
med ham som de ville. Slik skal også Menneskesønnen komme til å lide ved deres 
hender.»  
13 Da forstod disiplene at Han snakket til dem om døperen Johannes.  
 
Markus 9:2 Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte 
dem opp på et høyt fjell, der de var avsides, for seg selv. Og Han ble forklaret 
framfor dem.  
 
Lukas 9:28 Omkring åtte dager etter at Han hadde sagt disse ord, skjedde det at 
Han tok med Seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be.  
29 Mens Han bad, fikk Hans ansikt et annet utseende, og kjortelen Hans ble hvit og 
strålende.  
30 Og se, to menn snakket med Ham. Det var Moses og Elias, 
Følg nøye med på det som blir sagt videre, fordi det gjelder dere, og også meg, i 
denne tiden. 
  
Når vi snakker om Moses og Elias, da står det: 31 som viste seg i herlighet (Som 
viste seg i Doxa, legg nå merke til hva de gjorde da de viste seg i Doxa) og talte om 
Hans bortgang, som Han skulle (fremtid) oppfylle i Jerusalem.  
Så de visste allerede hva som skulle komme nedover veien for Jesus. Så hvis du er i 
doxa, vil ikke det da være det samme for deg? 
Vil ikke du også se disse plagene som kommer, og endetidsscenene som utfolder 
seg, og den kommende oppstandelsen i teltet? Og du vet hva som kommer til å skje 
fordi du er i Doxa, akkurat som Moses og Elias var i doxa. 
 
Og hvordan vet du om du er i doxa? 2. Tessalonikerbrev 1:7 Og til dere som er 
plaget, gir Han hvile sammen med oss, i Herren Jesu tilsynekomst fra himmelen 
sammen med Sine mektige engler.  
Og har vi ikke allerede vært vitne til denne tilsynekomsten? 
 
Broder Branham sa i talen 62-0603 Evangeliseringen I Endetiden 50 Det samme i 
dag, når du ser Hans verk. Nå, vi har allerede sett og er (Det er nåtid) vitner til 
Herrens Tilsynekomst. Husk nå, tilsynekomst og komme er to ulike ord. Å komme 
tilsyne, og deretter å komme. Tilsynekomsten er nå, Han har allerede kommet 
tilsyne i disse siste dager, rett her sammen med oss i de siste par årene. Nå, det er 
et tegn på Hans Komme. Han kommer tilsyne i Sin Menighet, i form av den Hellige 
Ånd, og viser at det er Ham. Fordi mennesker kan ikke gjøre disse tingene som 
dere ser at den Hellige Ånd gjør, så det er Herrens Tilsynekomst. Husk nå, det 
talte begge steder om: "Tilsynekomst" og "komme".  
 
Så la meg igjen lese hva apostelen Paulus sa, og kanskje vil det denne gangen ha 
en større innvirkning på deg. 
 
2. Tessalonikerbrev 1:7 Og til dere som er plaget, gir Han hvile sammen med oss, i 
Herren Jesu åpenbaring fra himmelen sammen med Sine mektige engler. Og 
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hvordan åpenbarer Han Seg Selv? Ved en tilsynekomst sammen med sine mektige 
engler.  
 
8 I en flammende ild gir Han straff over dem som ikke kjenner Gud, og over dem 
som ikke var lydig mot vår Herre Jesu Kristi evangelium.  
9 De skal bli straffet med undergang, evig borte fra Herrens åsyn, og borte fra Hans 
krafts herlighet,  
10 når Han kommer for å bli herliggjort i Sine hellige, og bli hyllet i alle dem som 
tror, fordi vårt vitnesbyrd til dere ble trodd i den dagen. 
11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud vil akte dere verdige til dette 
kallet, og at Han vil fylle dere med all velvilje til godhet og troens gjerning, i kraft, 
12 for at vår Herre Jesu Kristi navn må bli herliggjort i dere, (Legg merke til 
herligheten i Hans hellige) og dere i Ham, etter nåden fra vår Gud, og fra Herren 
Jesus Kristus.  
 
Nå, tilbake til Lukas 9:32 Men Peter og de som var med ham var tynget av søvn. Og 
da de ble helt våkne, så de Hans herlighet og de to mennene som stod sammen med 
Ham. 
33 Da mennene skulle til å skilles fra Ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at 
vi er her, la oss lage tre hytter, en til Deg, en til Moses og en til Elia», men han visste 
ikke hva han sa. 
34 Mens han sa dette, kom en sky og skygget over dem. Og de ble forferdet da de 
kom inn i skyen. 
35 Og det lød en røst ut fra skyen, som sa: «Dette er Min Sønn, Den elskede. Hør 
Ham!»  
36 Etter at røsten hadde lydt, var det ingen annen å finne uten Jesus alene. Men de 
tidde om dette, og i de dager fortalte de ingen noe av alt det de hadde sett.  
 
Og denne skyen som overskygget dem, var en sky av herlighet. Og jeg tror at det er 
slik Gud faktisk skjuler forvandlingen for andres øyne. 
 
65-1128M Guds Eneste Tilveiebrakte Sted For Tilbedelse 290 Vi ser at alle andre 
ting beveger seg rett opp til denne tiden. Vi ser at Skriften blir stadfestet, bevist. Og 
idet vi ser Dette, Herre, Deg, med våre egne øyne, gjort manifestert, det vil en dag 
bli en Bortrykkelse. Og vi vil se manifestasjonen av det Ordet, “For 
Menneskesønnen skal komme i herlighetens skyer, sammen med Sine hellige 
Engler, og vi vil bli tatt opp for å møte Ham i luften.” Det vil da…Vi hører om det 
nå, da vil vi se det med våre egne øyne.  
291. Må vi bli funnet i Ham, Herre, det eneste tilveiebrakte stedet.  
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60-1218 Den Usikre Lyden 385 Hva fant vi ut at åpenbaringen var, forleden kveld, i 
apokalypsen, hva apokalypsen betyr? En billedhugger, noe ble hugget ut her nede. 
Han lagert noe; Og hva gjør han så? Han bare tar bort tildekningen og sier: "Der er 
det." Hva gjorde Han på nytt her? Han avslørte seg selv på en annen måte? Hva var 
han i? En herliggjort, forvandlet tilstand, Hans komme, den måten Han kommer 
på: En herliggjort Kristus, forvandlet. Hans kledning skinte som solen. Å du. Å, 
Han sto i skyen; Og Han kommer i skyer av herlighet. Overskygget av en sky; ikke 
en liten hvit tordensky der oppe, men den skyen som han kommer i, er en sky av 
herlighet, alle disse englene er sammen med Ham. Halleluja. Å du, det er slik Han 
kommer, Han kommer i en sky av herlighet. 
 
1204M Åpenbaringen Av Jesus Kristus 304. Nå la oss ta vekk tildekningen, bare 
for et lite øyeblikk. Herren hjelper oss, tar tildekningen bort fra våre øyne. Å få… Se, 
Han kommer med skyer; … Nå, hvordan kommer Han? “Med skyer.” Hva slags 
skyer? Skyer av Herligheten. Ikke en av disse tordenskyer, regnskyer, men skyer 
av Herligheten.  
305. Legg merke til hva slags skyer Han var omsluttet i da Peter og dem så 
Hans åpenbaring på Forklarelsens Berg, en sky overskygget Ham. Hans 
kledning skinte. Han var omsluttet med en sky, Guds kraft.  
306. Å, vi kommer til det, over der i disse menighetstider. Jeg sier deg, det bare pirrer 
mitt innerste vesen, å tenke på det. På hva? Hans Komme. Jeg ser denne dagen 
som vi lever i, der er ikke noe, ikke noe håp foruten bare Hans komme. 
 
54-0512 De Syv Menighetstider 91 Vel, nå det 8. verset, eller det 7. (Broder 
Branham siterer fra Åpenbaringen 1:7) 
Se, han kommer med skyer; ... 
92 La meg stoppe her et øyeblikk. Skyer betyr ikke at Han kommer på en stor 
tordensky, slik som mamma sa, velsignet være hennes hjerte - hun sitter her et sted. 
93 Da jeg var liten, pleide hun å sitte og fortelle meg og sa: ”Han kommer på en 
veldig stor sky som skal reise seg en dag, og Gud skal komme." 
94 Vel, den skyen som han kommer med, hvis vi bare hadde tid til å ta alt dette 
tilbake, og få den virkelige bakgrunnen av alt sammen. Nå, den skyen som Han 
kommer med, er ikke en sky, som en tordensky, men han kommer i en sky av 
herlighet. Skjønner?  
95 Nå, da Jesus ble overskygget av Gud på Forklarelsens Berg, var det Skyer som 
overskygget Ham, og Hans kledning...  
96 Og når Elias skal komme ned, da vil en sky komme ned og ta ham opp, ikke 
en ildstøtte, ikke en tordensky, men en Sky av Herlighet. 
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La oss nå se etter flere Bibelbevis. Etter at vi har sett hvordan Moses og Elias blir 
forvandlet inn i nærværet, og ut igjen fra Jesu Kristi nærvær, der ved Forklarelsen på 
fjellet. Og vi så hva Gud gjorde med Filip der i  
Apostlenes Gjerninger 8:26 En Herrens engel talte til Filip og sa: «Bryt opp og gå 
mot sør langs den veien som går fra Jerusalem til Gasa!» Dette er et 
ørkenlandskap.  
27 Så stod han opp og gikk. Og se, en mann fra Etiopia, en hoffmann med stor 
myndighet under Kandake, dronningen over etiopierne, en mann som hadde ansvar 
for hele skattkammeret hennes, var kommet til Jerusalem for å tilbe.  
28 Han var på vei tilbake igjen og satt i vognen sin og leste profeten Jesaja. 
29 Da sa Ånden til Filip: «Gå bort og hold deg ved denne vognen!»  
30 Så sprang Filip bort til ham og hørte ham lese fra profeten Jesaja. Og han sa: 
«Forstår du det du leser?»  
31 Og han svarte: «Hvordan kan jeg det uten at noen veileder meg?» Og han bad 
Filip komme opp og sitte sammen med ham. 
32 Skriftstedet han leste var dette: Han ble ført til slakting som en sau. Og slik et lam 
er stum for den som klipper det, slik åpner Han ikke Sin munn.  
33 I Hans fornedrelse ble dommen over Ham tatt bort, og hvem kan gjøre Hans ætt 
kjent? For Hans liv blir tatt bort fra jorden.  
34 Så henvendte hoffmannen seg til Filip og sa: «Jeg spør deg: Hvem er det profeten 
sier dette om, om seg selv eller om en annen?»  
35 Da åpnet Filip sin munn, og han begynte ut fra dette skriftstedet å forkynne 
evangeliet om Jesus for ham.  
36 Da de fortsatte bortover veien, kom de til et sted hvor det var vann. Og 
hoffmannen sa: «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?»  
37 Da sa Filip: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Og han svarte med å 
si: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.»  
38 Så befalte han at vognen skulle stanse. Og både Filip og hoffmannen gikk ned i 
vannet, og han døpte ham. 
39 Da de kom opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, slik at hoffmannen 
ikke så ham lenger. Og han drog sin vei med glede.  
40 Men Filip ble funnet i Asdod. På gjennomreisen forkynte han evangeliet i alle 
byene til han kom til Cæsarea. 
 
Jeg har sjekket et kart over området, og Filip ble forflyttet over en distanse av ca. 47 
eller 48 km gjennom luften.  
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65-1128M Guds Eneste Tilveiebrakte Sted For Tilbedelse 269. Legg merke til 
Enok, Guds fullkomne reflektor billedlig talt. Da Gud var ferdig med ham, Han bare 
forvandlet ham, tok ham opp. Den mekanikken som han hadde reflektert, ble 
dynamikk med Ånden, og tok ham opp.  
270. Det samme skjedde på Elias sin tid. Og Elisa, endog til benene hans, hvor 
den refleksjonen…Guds reflektor i hans legeme ble gjort manifestert som Guds 
Ord. De la en død mann på det, han kom til live igjen. Vi er Hans kjøtt og ben, så 
lenge vi er Kristi Brud. Tror dere det? Ja vel. Han døde for oss, og vi døde til oss 
selv og er begravet i Hans Navn, slik at vi “ikke lenger skulle være av denne verden, 
men i Ham.” Og hele familien i Himmelen er oppkalt etter, Jesus Kristus. Det er 
Efeserne 1:21. For både Himmelen…familien i Himmelen. Hva heter familien i 
Himmelen? Jesus. Hva heter familien på jorden? Vel, det er Guds hus der hvor 
Blodet er. Er det riktig? Det er døren, det er porten, det er stedet hvor Han satte Sitt 
Navn, og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Det var Ordet som reflekterte og 
utløste den tidsalderen som du lever i. Det var det Han var, det var det Moses var, 
det var det Jakob var, det var det resten av dem var, utløste Guds Ord, reflektoren 
som Gud reflekterte Seg Selv gjennom. Og kom frem til det fullkomne Guds bilde, 
Jesus Kristus, Guds Mesterverk; ble slått slik at Han kunne ta resten av dem til å 
være en Brud som har vært en reflektor av Ham.  
 
65-0911 Guds kraft til å forvandle 252. Enok ble forvandlet fra en dødelig ved 
Guds forvandlende kraft. Hvorfor gjorde Gud det? For å være et bilde på en 
bortrykkende menighet som skal komme. Ja. Elias var den samme. Jesu legeme 
ble levendegjort etter at det var dødt. Og i graven ble Jesu legeme levendegjort 
ved Guds Ord og forvandlet, fra en død, kald skikkelse til en oppstanden, 
herliggjort Guds Sønn; fordi profeten (Salme 16:10, hvis du ønsker å skrive det 
ned, 16:10), sa: "Jeg vil ikke forlate hans sjel i helvete, heller ikke vil jeg la Min 
hellige se forråtnelse." Å Gud. Det Ordet var nødt til å skje, Det er Guds Ord.  
Plant det i hjertet ditt, hvis du ønsker å gå i en bortrykkelse. Hvis du ønsker å 
være en kristen, en ekte, plasser dette Ordet. Og jeg tror at det var Esekiel, hvor 
Gud sa: "Ta den bokrullen og spis den opp," slik at profeten og Ordet skulle 
være det samme.  
Og hvert løfte der inne er nødt til å manifestere seg selv, fordi det er Guds 
opprinnelige Sæd. Ikke la en utdannet teolog her ute prøve å pumpe Det ut av deg. 
Ikke la ham spraye deg med den kjødelige vitenskapen, kunnskapen og utdannelsen. 
Tro Gud. 
  
Bare se på broder Branhams egen erfaring, hvor Gud tok hans sjel fra hans legeme, 
og han var i stand til å reise til den sjette dimensjonen og ble møtt der av de 
hellige. Han sa han kunne føle og lukte, og da de grep tak i ham og klemte ham, det 
var en ekte opplevelse som han hadde. Apostelen Paulus forteller deg at det samme 
skjedde også med ham. 
 
62-0610E Bekymret og overbevist 53. Da jeg hadde den lille visjonen, eller, jeg vil 
ikke kalle det en forvandling. Jeg har aldri hatt en visjon på den måten. Jeg stod 
der oppe og så på det, så tilbake på meg selv, her nylig. Mange av dere leste om 
det i tidsskriftene og slikt. Venner, dere kan ikke tillate dere å gå glipp av det. Bare 
ikke gjør det.  
54. Nå, det er der et sted. Jeg var der akkurat som jeg er her, så tilbake på meg selv. 
Jeg har hatt visjoner. Jeg vet hva visjoner er. Hvis det var en visjon, var det den 
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merkeligste jeg noen gang har hatt. Og jeg så menneskene, folk som har gått bort. 
Jeg så dem der. De gamle var unge. Og de stod der, mennesker akkurat som 
jeg er, bare uten synd. Det var hinsiden fullkommenhet. Storslagent! Du kan bare 
ikke beskrive hva det var.  
55. Og da jeg skjønte at jeg måtte vende tilbake, var det bare én ting som gjorde at 
jeg ville vende tilbake, for å prøve å overbevise folk. Hva enn du gjør, ikke gå glipp av 
det. Ikke gå glipp av det. Ikke gå glipp av det. Du kan ikke tillate deg å gå glipp av 
det. Alt annet, la alt annet fare, men gjør deg rede for det, ser dere, hva enn du gjør.  
 
61-0416 Abraham og Hans Ætt 240 Men her skal vi nå se Gud som bor iblant oss 
og viser frem Seg Selv. Vi venter frem til bortrykkelsen, forvandlingen, slik at vi 
kan se Guds Sønn komme i herlighet en dag. Han vil aldri berøre føttene på 
jorden, men vi vil bli forvandlet og tatt opp for å møte Ham i luften. 
Slik som Du forvandlet Sara og Abraham, og gjorde dem i stand slik at de kunne 
se og motta den lovede sønnen som de hadde ventet på, Gud, jeg ber om at Du 
vil forvandle våre jordiske legemer en dag. Slik som den visjonen, en 
forvandling, eller hva det nå var her om kvelden... Vi vil bli tatt opp en dag, 
forvandlet, bare... Herre, jeg tror dette med alt som er i mitt hjerte. De gamle vil bli 
unge, Guds kraft vil... En dag skal vi sitte i et møte, noen er ute på marken, noen 
kverner på møllen, og plutselig vil det være et rop fra himmelen. "Se brudgommen 
kommer." Da står vi under der med våre hender i luften og vet at vi er Guds sønner 
og medarvinger med Abraham gjennom Jesus Kristus, den kongelige sæden. Vi vet 
at de samme tegnene som ble gjort der for Abraham, vi ser det gjort i dag og lovet av 
Jesus Kristus: "Slik som det var i Sodoma, slik skal det være." Før Sodoma ble 
brent, og verden skal bli brent igjen... Og før brenningen den andre gangen, vil det 
samme skje igjen. 
  
60-0803 Jehova Jireh 3, 41 Gud hadde her vist i Sara og Abraham nøyaktig hva 
Han skulle gjøre med hele Abraham og Saras ætt. Hele Abrahams ætt skulle 
være slik. Og her på jorden brakte han dem tilbake til en ung mann og en ung 
kvinne.  
Og jeg fortalte denne historien bare nøyaktig slik som jeg vet at det skjedde. Og jeg... 
Jeg gjør ikke... Ikke... La oss kalle det en visjon, for hvis jeg vil si at det var en liten 
forvandling der... Hvis det var en visjon, da har jeg aldri hatt noe lignende. Jeg prøver 
ikke å etterligne den store Paulus, for jeg er ikke... Jeg har sett for mye av det i mitt 
liv, kjødelige etterligninger. Men si at det var en liten overføring. Jeg dro til den 
første himmel, og hvis de er slik i den første himmel, hva var det Paulus så da han 
gikk til den tredje? Å du... Ikke undelig at han sa: "Hva øyne ikke har sett, og ører 
ikke har hørt." Hvis det er så herlig i denne himmelen her, når du går inn i den 
tredje himmelen, hva må den broderen ha sett? 
  
60-0518 Manifesterte Guds Sønner 84 Nå, det er hva det betyr, venner. Det er hva 
den visjonen, eller overføringen, hva enn det var, en visjon. Jeg vil si en visjon, 
fordi jeg er redd det ville skade noen å si en overføring; det var det det var. 
  
Åpenbaringen 2:7 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene! Den 
som seirer, ham vil Jeg gi å ete av livets tre, som er midt i Guds Paradis.  
 
62-0908 Nåværende stadium av min tjeneste 22 Men gjennom vitenskapen har vi 
kontakt med den fjerde dimensjonen, slik som den var. Fordi, rett gjennom denne 
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bygningen kommer det nå bilder, radiostemmer, TV-bilder, som våre sanser ikke kan 
kontakte. Men nå har de et rør, eller en krystall som fanger opp disse bølgene og 
manifesterer dem. Så dere ser, rett i denne bygningen er der nå levende handlinger 
av mennesker i luften, og levende stemmer. De er her. Vi vet det. De er absolutt 
sannhet. Og den eneste tingen dere gjør, de fanger det opp … Jeg forstår ikke 
mekanikken av disse ting som vitenskapen har oppfunnet, men vi vet at det beviser 
for oss at der finnes en fjerde dimensjon. 
23 Nå, den femte dimensjonen er der hvor synderen, den vantro som dør, han 
går dit. Den femte dimensjonen er på en måte, vel, den redselsfulle dimensjon. 
Denne mannen nå… Og når en kristen dør, da går han inn i den sjette 
dimensjon. Og Gud er i den syvende dimensjon. 
24 Så dere ser, når en kristen dør, går han under Guds alter, rett inn i Guds 
Nærvær, under alteret. Og han er i hvile. 
 
63-0322 Det Femte segl 389 Og jeg sa: Vel, jeg forstår ikke dette. 
390 Og Røsten talte til meg. Jeg kunne ikke se Røsten. Nå, Den var rett over meg og 
talte til meg. 
391 Jeg sa: Vel, hvis jeg har gått over, da ønsker jeg å se Jesus. Jeg sa: Jeg…Han 
var så…Han var hele mitt liv. Jeg ønsker å se Ham. Og så sa Han: Du kan ikke se 
Ham nå. Han er enda høyere. 
392 Ser dere, det var under alteret fremdeles, ser dere, det sjette stedet dit 
mennesker går, ser dere; ikke den syvende der Gud er, syvende dimensjonen. 
Den sjette! 
393 Og de var der alle sammen og de gikk forbi. Og jeg sa…Så ut som det 
praktisk talt var millioner av dem. Jeg hadde aldri sett dem…Og da jeg satt der, kom 
fremdeles disse kvinnene og mennene springende forbi og omfavnet meg og kalte 
meg broder. 
 
62-1125E Nedtelling 21. Nå, den sjette dimensjonen er i Kristus, de hellige, de 
døde hellige, eller de hellige som hviler, som er fullstendige, arbeidet er ferdig 
på jorden og de har gått inn i en hvile sammen med Kristus under alteret, 
vidunderlig. Du kan sammenligne det med en fantastisk drøm som du ikke 
ønsker å våkne opp av. Det er ikke en drøm, det er naturlig. Det er virkelig. Men 
jeg gjør bare en lignelse for deg. Og selvfølgelig: Den syvende dimensjonen er 
Gud alene. 
  
Nå, siden vi lever i de tre første dimensjonene av rom, tid og materie, da vil den 
neste, eller den høyere dimensjon, eller den fjerde dimensjon, det vil være der hvor 
det vil bli gjort et opptak av hver eneste handling som vi noen gang har gjort. Og ved 
dommen for den hvite trone, der vil dette bli spilt tilbake for en dom over hva vi gjorde 
i disse kroppene.  
  
55-0724 Forførende Ånder 38. Nå, vi har anvendt det i et helbredelsesmøte, alltid til 
helbredelses-siden. Kreft, svulst, grå stær, tuberkulose, alle disse tingene er ikke 
naturlige ting, de er overnaturlige og de er demoner. Skriften stadfester det klart. Men 
det er demoner i kroppen, med svulster, slik som kreft som har liv i seg, og livet i det 
er en demon. Utviklingen av grå stær, spredningen av tuberkulose og andre 
sykdommer, det er demoner. Det er i fysisk form. 
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39 Nå, denne formiddagen skal vi tale om demoner i en åndelig form, i sjelen. De er i 
sjelen på samme måte som de er i kroppen. Og vi er nødt til å medgi at vi ser dem i 
menneskers kropp, slik som kreft og ulike sykdommer som er i menneskekroppen. 
40 Helt nylig ble selv kreft erklært å være en fjerdedimensjons-sykdom, at den 
er i en annen dimensjon. Ja visst, det er demonologi. Hver eneste sykdom er 
en fjerdedimensjons-sykdom, opprinnelsen til det.  
 
Tenk på det. Vi vet at mikrobølger forårsaker kreft, og vi vet at å holde en 
mobiltelefon inntil øret ditt, kan føre til kreft i hjernen. Så hva med TV? Det er også 
fjerde dimensjon, er det ikke? 
 
55-0403 Fellesskap Ved Gjenløsning 107. I den fjerde dimensjon, folk kan 
bevise at akkurat nå, rett gjennom dette rommet, kommer det nå 
radiosendinger og radiomeldinger. Det kommer rett gjennom denne bygningen, 
det kommer nå TV-bilder, men det er for raskt for våre øyne. 
108 Vel, går du millioner av miles forbi den dimensjonen, da kommer du inn til 
et sted som er like så virkelig som TV-bilder er i dette rommet denne 
formiddagen. Det er Herren Jesus Kristus, Guds oppstandne Sønn som står her. 
Og grunnen til at du ikke kan se ham, er fordi vårt hjerte ikke er blitt innstilt på 
det. 
 
La meg nå bare si her: Det er der Guds doxa kommer inn. Når Han kommer for å bli 
"endoxazo", eller Hans doxa kommer inn i vår zoe.) 
 
108 Og grunnen til at vi ikke kan se TV-bildene, vi er, våre kropper er ikke blitt satt til 
å være instrumenter for å fange opp ting som blir sendt mekanisk.  
109 Men når vårt legeme kommer inn i harmoni med Gud, og blir en del av Ham, 
da kan vår sjel fange opp den Hellige Ånds kraft, til å stadfeste Vår Herre Jesu 
Kristi nærvær i all sin kraft og allmakt. Han har oppstått fra de døde. Han bor 
iblant oss i dag. Og Han vil ha tilbake et fellesskap med sitt folk igjen. Hans store 
majestet, Hans herlighet sprer seg nå ut. Og Han ønsker å ha fellesskap igjen med 
Sitt folk, slik Han hadde i Edens hage. 
 
65-0117 Et Paradoks 144 ... Som jeg sa i mitt siste budskap, stående der borte mot 
veggen, da jeg var her for noen uker siden, hver gang du beveger din finger, det 
går rundt og rundt denne verden, vil aldri stoppe. Hver bevegelse du gjør, vil 
du se igjen ved dommen. Televisjon beviser at den er her, den fjerde dimensjonen. 
For TV-en produserer ikke det bildet. Det kanaliserer bare bølgene inn i et rør, og da 
ser du et bilde. Farge, alt sammen, alle bevegelige objekter som skjer i verden, 
går nå rett rundt gjennom her, og gjør et opptak. En dag vil rullebladet ditt bli 
avsluttet, og du kommer til å stå til ansvar for dette opptaket. Det stemmer. Gud, 
la meg fullt ut være plantet. La meg være så død til mitt selv og alle ting rundt 
meg, og være bevisst på Guds Ord som lever iblant oss i dag. La oss be. 
 
63-0606 Vis Oss Faderen 156 Og så, i dette så vet vi at... Forleden kveld, barna 
mine fortalte meg at på TV-en skulle de ha et program som heter "The river of No 
Return." Det var der jeg fanget denne verdensrekord-store regnbueørreten, der nede 
en gang sammen med Christian Business Men. Og de ville at jeg skulle se om det 
var den elven - gå til et sted hvor det var TV og se om det var den elven, hvis Don 
Smith, guiden, tar denne jenta ned. Der var hun på TV, (Marilyn Monroe) den samme 
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jenta som jeg så, og har vært død i et år. Men der, hver bevegelse som hun gjorde, 
var rett der, en skuespiller-handling, hennes røst var levende. Det er slik som i en 
fjerde dimensjon. Og den samme tingen vil være der for hver og en av oss på 
dommens dag. 
 
56-0407 Blinde Bartimeus P:20 Men Gud var fullkommen helt fra begynnelsen. Og 
Han har vært fullkommen hele tiden. Og Han vil alltid være fullkommen. Han kan ikke 
være noe annet. Og så, da en krise oppsto der tilbake, og folk trengte helbredelse på 
sin reise fra Egypt til det lovede land, og Gud laget da en vei til helbredelse for 
dem, fordi de hadde behov for det ... Legene deres kunne ikke gjøre noe godt. Og 
slangene bet dem, og de var døende. Og alle deres legemidler som de brukte, ville 
ikke helbrede dem. 
Og hvis Gud brakte tilveie en helbredelse for dem der, og i dag, med kreft, 
hjerteproblemer, og sykdommer som våre kjære leger ikke vet noe om hvordan de 
skal lege det ... Og jeg hørte en uttalelse, forleden kveld på radioen, hvor en sa at de 
aldri hadde bevist at en kreft operasjon noen gang hadde vært vellykket. Det 
stemmer. Ikke én. Så de har ingenting til å lege det med. Noen av dem sier: "Det er 
en fjerde dimensjonssykdom," det kaller de det. Men det er en djevel. Det er 
nøyaktig rett. Gud er fortsatt Gud. 
  
Mitt andre spørsmål er om verden kan forandre sine onde veier, og Han da ikke 
trenger å komme for å ødelegge verden? 
  
Jeg skulle gjerne brukt mer tid på dette, men da ville vi måtte ta en grundig studie om 
forutbestemmelse og utvelgelse. Nei, søster, verden kan ikke forandre seg, men 
enkeltpersoner kan. Det er fortsatt barmhjertighet der frem til den siste er kommet 
inne og har fått sin barneoppdragelse. Bare anvend tegnet for dine kjære, og det er 
alt hva vi kan gjøre. Og stol deretter på Gud, for Han sa: "Alle ting vil virke sammen til 
det beste for dem som elsker Gud, de som er blitt kalt i henhold til Hans hensikt." 
Gud har alt under kontroll, så bare vær i fred, i visshet om at Han virker alle ting 
sammen til vårt beste. Så ikke se på feilene i menneskets ytre, Gud ser på vårt hjerte 
og våre begjær.  
  
Mitt siste spørsmål er: Vil folket i himmelen være sammen med oss i denne nye 
verden? 
Svaret er selvfølgelig ja, Husk at vi lever nå i tre dimensjoner av rom, materie og tid, 
slik at Guds barn har blitt spredt utover av tid, av materie og rom. Men alle sammen, 
vi kommer sammen i Kristus, det skjer ved å motta Den Hellige Ånd i vårt liv. Det 
lukker alle gap. Og deretter, på den nye jorden vil vi leve i et evig rike, og reise som 
en tanke. Der kan ingenting holde deg borte fra dine kjære. 
 
For Gud lovet det i Jesaja 65:17 For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Og 
de første ting skal ikke minnes, ingen skal mer komme dem i hu. 
18 Ja, gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper! For se, jeg skaper Jerusalem 
til jubel og hennes folk til fryd. 
19 Og jeg vil juble over Jerusalem og fryde meg i mitt folk. Gråt eller skrik skal ikke 
lenger høres der. 
20 Det skal ikke lenger finnes noe spedbarn som bare lever få dager, eller en 
gammel mann som ikke fyller sine dagers mål. Nei, en ung mann skal den være som 
dør hundre år gammel, og hundre år gammel skal den synder bli som forbannes. 
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21 De skal bygge hus og bo i dem og plante vingårder og ete deres frukt. 
22 Ikke skal de bygge og en annen bo, ikke skal de plante og en annen ete. Nei, som 
treets dager skal mitt folks dager være, og mine utvalgte skal selv få nyte frukten av 
sine henders gjerning. 
23 De skal ikke gjøre seg strev forgjeves og ikke føde barn til en brå død. For de er 
en ætt som er velsignet av Herren, og de får ha sine etterkommere hos seg. 
24 Og det skal skje: Før de roper, skal jeg svare, mens de ennå taler, skal jeg høre. 
25 Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, og ormen 
får støv til mat. Ingen skal gjøre noe ondt og ingen skal ødelegge noe på hele mitt 
hellige berg, sier Herren.  
 
Det siste spørsmålet har vi fra Ella, som er: Hvordan er Jesus Guds Sønn når Han 
er en del av Gud?  
  
Svar på spørsmål 4) Når du blir litt eldre, vil moren din snakke med deg om liv, og 
hvordan det kommer sammen for å danne en liten baby. Men i alt liv har vi det som 
kalles DNA, som bærer gener og kromosomer, som utgjør dine egenskaper og 
egenskaper som utgjør din identitet. Når en baby er unnfanget, har den gener, og 
kromosomer paret sammen, hvor den mottar en kombinasjon fra begge foreldrene. 
  
Da jeg gikk på skolen for 50 år siden, da lærte vitenskapen at det var 128 
gensekvenser, og 23 kromosomer i menneskekroppen. Vitenskapen i dag sier at det 
er mellom 20.000-25.000 proteinkodingsgener hos mennesket, og vi er i stand til å 
klare oss med færre gener på grunn av multitasking av disse genene. Multitasking 
forenkles ved dannelse av flere transkripsjoner fra samme gen. Flere transkripsjoner 
dannes ved alternativ skjøting, alternative promotører og alternative poly A-steder.  
I tillegg til proteinkodingsgener er det hundrevis av små RNA-kodegener som er 
regulatoriske RNAer (Eksempel: mRNA)  
Og selvfølgelig, nå når de har introdusert mRNA i menneskeheten, hvem vet hva 
som vil skje med det menneskelige genom. 
  
Så for å gjøre det enkelt: Noen ganger ser vi på barnet, og vi sier at hans blå øyne er 
lik på hans mor og far, men ørene hans likner på hans far. Eller hans mekaniske 
evne er som hans far, etc. 
Alle ting i hver enkelt av oss, er en egenskap og en karakteristikk som var i en eller 
våre foreldre eller besteforeldre, eller til og med i oldeforeldre og tippoldeforeldre. Og 
det har blitt overlevert gjennom prosessen med genetisk sannsynlighet. Så det vi har, 
det var enten i vår mor eller far. Men Jesus hadde bare én forelder, og det var Gud, 
så han var den eneste personen som noensinne var en nøyaktig kopi av sin Fader.  
  
Hebreerne 1:3 Sønnen reflekterer [eller utstråler; skinner frem] Guds herlighet. Han 
viser nøyaktig hvordan Gud er, og er den nøyaktige representasjon, eller avtrykk eller 
preg av hans vesen, som er hans innerste egenskaper eller natur. 
  
Og som broder Branham sa, og som du siterte, at da Gud ga fødsel til Sin Sønn, da 
kom en del av Gud inn i eksistens. Vel, det er nøyaktig hva en sønn er, han er en del 
av livet til sin far. 
  
Vi leser i Johannes 5:26 For slik som Faderen har liv i Seg Selv, slik har Han også 
gitt Sønnen å ha liv i Seg Selv. 
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Liv kommer fra Faderen, Ham Selv, fordi det er Faderen som har Liv. Og slik har Han 
gitt dette Gud-livet til sin Sønn slik at Sønnen også kan ha Gud-livet i Seg Selv. 
 
Og en dag vil du forstå at Jesus Kristus er din eldste bror, og han vil bli mer som en 
slektning til deg enn du noen gang har tenkt at det kunne være, fordi vi begge har 
den samme Far, som er Gud.  
  
59-0510M Morsdag 87 Da ser vi Ham. Og vi vil ikke være slik vi er nå. Vi skal vite 
hvordan vi kan elske Ham mer. Vi vil ikke stå tilbake med den minste frykt; fordi vi vil 
være lik Ham. Vel, Han vil være enda mer en slektning for oss enn Han er nå. Vi 
skal forstå Ham bedre. Fordi vi er så langt borte, i de dødelige kroppene; men da 
har vi en kropp som er lik Hans herlige kropp. Vi skal vite hvordan vi skal tilbe 
Ham. Og når vi ser hva Hans Nærvær har gjort med oss, forandret oss; den 
gamle er blitt ung igjen, alle misdannelser er blitt rettet ut. Åh! Vi vil da forstå 
hvorfor Hans kraft helbredet oss. 
88 Spørsmålene som har vært i våre tanker: "Hvordan kan Han gjøre det? Hvordan 
vil dette skje?" På en eller annen måte, på mystisk vis, vil de alle forsvinne. 
Knutene som har vært bundet bak i våre sinn: "Vil det være dette? Hvordan kan det 
skje?" På en eller annen måte, majestetiske fingre vil bare løse opp, løsne 
knutene, og det vil alt sammen tone over i en stor krone av kjærlighet.  
 
Romerne 8:28 Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker 
Gud, for dem som ifølge Hans beslutning, er kalt. 
29 For dem som Han kjente på forhånd (elsket og utvalgte på forhånd), dem har Han 
også forutbestemt til å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den 
førstefødte blant mange brødre. 
30 Og dem som Han forut har bestemt, dem har Han også kalt. Og dem Han har kalt, 
dem har Han også rettferdiggjort (erklært fri fra skyld og synd). Og dem Han har 
rettferdiggjort, dem har Han også herliggjort. (Fylt med Sin Doxa.) 
 
65-1207 Ledelse 119 Det finnes bare én form for Evig Liv, og det kommer fra 
Gud. Og Han forutbestemte enhver skapning som noensinne ville få Det. Akkurat 
som du var et gen i faren din, slik var du et gen i Gud; en av Hans attributter til 
å begynne med. Ellers vil du aldri være Der. Du kom fram i din mors grobunn. 
Faren din kjente deg ikke, du var i hans lender. Og da du kom fram i din mors 
grobunn, da ble du et menneske og er blitt formet i din fars bilde. Nå kan du ha 
fellesskap med ham. Og det er det samme med Gud, hvis du har Evig Liv. 
120 Livet som du kom i, det naturlige livet, det fysiske livet, det kom fra din far. Og 
den eneste måten du kan bli født på ny på, den eneste måten, det er at det må 
komme fra din Himmelske Far, Hans attributter. "Alle de som Faderen har gitt 
Meg, vil komme til Meg." Skjønner? 
121 Du er her fordi navnet ditt ble satt i Livets Bok hos Lammet allerede før 
verden ble grunnlagt. Det er helt riktig. Du er et gen, et åndelig gen fra din 
Himmelske Far, en del av Guds Ord. Om det er slik, som jeg har sagt, da var du 
sammen med Jesus da Han var her, fordi Han var Ordet: du led sammen med Ham, 
døde sammen med Ham, ble begravet sammen med Ham og oppstod sammen med 
Ham. Og du sitter nå på Himmelske steder i Ham! 
 
65-0829 Satans Eden 54 Derfor var det Guds hensikt, å uttrykke Sine attributter i et 
fellesskap. 
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55 Da jeg var i faren min, visste jeg ingenting om det. Men da jeg ble hans sønn og 
ble født av ham, var jeg en attributt, en del av min far. Og du er en del av din 
far. 
56 Og som Guds barn, er vi en del av Guds attributt som var i Ham, gjort kjød 
slik Han ble gjort kjød, slik at vi kan ha fellesskap med hverandre, som en Guds 
familie på jorden. Og det var Guds hensikt i begynnelsen. Ja, sir. Det var det 
som Gud ønsket i begynnelsen.  
 
65-0120 Len Deg Ikke Til Din Egen Forståelse 17 Og den eneste måten som du 
kan bli en sønn av Gud eller en datter av Gud, er at du var nødt til å være en del av 
Gud. Og Gud er ikke komplett uten deg. Det er nødt til å være slik. Det er riktig, for 
det er Én, bare én kilde til Evig Liv og det er Gud, og Han alene har Evig Liv. 
Skjønner? Nå, og du var en del av Ham, ettersom du var en attributt, eller i Hans 
tanker i begynnelsen. Og der, fordi Han tenkte på Deg i begynnelsen, skapes den 
lille dragningen mot Ham. Det er det som må bli levendegjort  
 
64-1205 Identifisert Mesterverk Av Gud 52. Husk, det er bare en form for Evig 
Liv, og selv våre navn og våre tanker var med Gud før det fantes et fundament 
av denne verden. For nå har vi Evig Liv, og for å ha det, må vi være en del av Gud. 
Så vi ville være nødt til å være slik som det, i Hans tanker, fordi vi har Evig Liv 
og var forutbestemt til dette Livet. Og våre navn ble satt i Livets Bok hos 
Lammet før verdens grunnleggelse, ifølge Åpenbaringen. Nå, når Gud hadde oss i 
sin tenkning, da har vi Evig Liv, for deretter talte han oss frem, og vi kom inn i 
eksistens. Og et ord er bare en tanke manifestert. Gud hadde oss i begynnelsen i 
Sine tanker. 
 
La oss be... 
 


