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Satans Eden nr 76 
Søramerikansk Forkynnermøte, November 2022 

5. november 2022 
Brian Kocourek, Pastor 

 
Dette er noen spørsmål i et tema om basunfesten og de syv basunene i 
Åpenbaringsboken, fra pastorer i Sør-Amerika, Boris Agüero, Christofer Cruz (Chile), 
Horacio Damian (Argentina), Hugo Talledo, Eduardo Torres og Jofre Cabana (Peru) 
 
Før vi går til spørsmålene, la meg presentere to sitater fra profeten om basunfesten og 
om det første og det andre ve-rop, og deretter også et skriftsted hvor Bibelen taler om 
det første ve-rop. 
 
64-0726M Gjenkjenn Din Tid Og Dens Budskap 34. Nå, vi omtalte, forrige søndag, det 
var… vi forkynte om festdagene. Og det var en fest for pinsen. Og mellom pinsefesten 
og basunfesten, det var en lang tidsperiode; nøyaktig femti dager mellom pinsen og 
basunfesten. Og femti dager, som, pinse betyr “femti”. Det var tiden for å svinge 
kornbåndet, eller innsamlingen… Førstegrøden av kornhøsten ble båret inn. Og vi 
ser at det var som et forbilde der tilbake, med den naturlige førstegrøden, som 
representerer førstegrøden av den Hellige Ånd som skulle bli utøst over folket. Og vi 
finner så ut at disse femti dagene ble mottatt av hedningene, som, “Gud kalte fra 
hedningene et folk for Sitt Navn”, pinsefesten. Og vi har gått gjennom denne lange 
pinsefesten.  
35. Nå, faktisk, fra de femti dagene vil det være nøyaktig syv sabbater. Og syv 
sabbater representerte de syv menighetstidene, som vil bli kalt ut i løpet av 
pinsefesten, i Pinsen, for å kalle ut et folk fra hedningene for Hans Navn. Nå, på 
slutten av disse syv sabbatene, som har vært, skulle Forsoningsdagen komme, som 
var de Syv Basunene. Og de Syv Basunene skulle kalle inn til en sørgedag, på 
grunn av Offeret der tilbake, eller Forsoningen. Og da finner vi ut at, Israel, de Syv 
Basuner har kun med Israel å gjøre.  
 
54-0513 Dyrets Merke 30 Nå, dette er den tredje Engelens budskap til verden. Og du 
vet hva den tredje engelens budskap er; det går frem nå i dag. Dette er den flygende 
tredje Engelens Budskap, hvis du er en bibelleser. Det var tre ve-rop som fulgte 
den. Det første skjedde i første verdenskrig. Den andre skjedde under andre 
verdenskrig. Du ser hva vi går inn nå. Greit. Vi er ved enden av veien. Nå, la oss få 
dette på vårt sinn, like før vi leser Skriften. Posisjonelt er vi nødt til å være ved 
endetiden. Hvor lenge? Jeg vet ikke; ingen gjør det. 
 
Åp 9,1-12 Så blåste den femte engelen. Og jeg så en stjerne som var falt fra himmelen 
til jorden. Han ble gitt nøkkelen til brønnen til avgrunnen. 
2 Og han åpnet brønnen til avgrunnen, og røyk steg opp fra den, som røyken fra en stor 
smelteovn, og solen og luften ble formørket på grunn av røyken fra brønnen. 
3 Så kom det gresshopper fra røyken ut over jorden. Og det ble gitt dem makt, slik 
skorpionene på jorden har makt. 
4 Det ble sagt dem at de ikke skulle skade gresset på jorden eller noe som var grønt 
eller noe tre, men bare de menneskene som ikke har Guds segl på sin panne.  
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5 Og de ble ikke gitt å drepe dem, men bare pine dem i fem måneder. Deres pine var 
som plagen av en skorpion når den stikker et menneske.  
6 I de dager skal menneskene søke døden, men de skal ikke finne den. De skal ønske å 
dø, men døden skal flykte fra dem. 
7 Gresshoppene var av utseende lik hester som var gjort klare til kamp. På hodene 
deres var det kroner av noe som lignet gull, og ansiktene deres var som menneskers 
ansikter.  
8 De hadde hår som kvinnehår, og tennene deres var som løvers tenner. 
9 Og de hadde brynjer som lignet brynjer av jern, og lyden av vingene deres var som 
lyden av vogner med mange hester som springer ut til slaget. 
10 De hadde haler som skorpioner, og det var brodder i halene deres. Med disse hadde 
de makt til å skade menneskene i fem måneder. 
11 Og som konge over seg har de avgrunnens engel. Hans navn er Abaddon på 
hebraisk, men på gresk har han navnet Apollyon. 
12 Ett ve er til ende. Se, det kommer enda to ve-rop etter dette.  
 
Nå, alt dette har vært for en forberedelse til de spørsmålene som blir stilt i dag. 
Min respons er først og fremst at før jeg vil svare på disse spørsmålene, la meg først si 
at hvis jeg ikke vet svaret, da vil jeg fortelle det til dere. For det andre, vi leser i det 
sitatet dere sendte, at de Syv Basuner angår jødene. Og fordi det gjelder for jødene, 
derfor er det ikke for Bruden. Så mye vet jeg. Fordi, det er hva Guds stadfestede profet 
fortalte oss i disse to sitatene. 
 
Så nå vil jeg gjerne se på hva broder Branham fortalte oss i disse sitatene. Han sa: " Og 
syv sabbater representerte de syv menighetstidene, som vil bli kalt ut i løpet av 
pinsefesten, i Pinsen, for å kalle ut et folk fra hedningene for Hans Navn. Nå, ved 
slutten av disse syv sabbatene som har vært, (Så han refererer til det som har vært, 
husk det, for deretter endrer han emne, og sier) skulle Forsoningsdagen (den var for 
jødene) komme, som var de Syv Basunene. Og de Syv Basunene skulle kalle inn til 
en sørgedag, på grunn av Offeret, eller Forsoningen, der tilbake. Og da finner vi ut 
at, Israel, de Syv Basuner har kun med Israel å gjøre.  
 
Nå, siden disse syv basunene angår Israel, da er de ikke for bruden, og derfor, Guds 
Syvende engel, Budbæreren, vil ikke åpenbare for oss det som gjelder for jødene. Så, 
for meg til å spekulere og fortelle dere hva dette er, da ville jeg bare gjette, og jeg vil ikke 
gjøre antakelser. Enten kan jeg ta det som han sier, til Skriften, eller så kan jeg ikke det. 
Men jeg kan ikke dikte opp hva jeg tenker at det kunne være, fordi tankene mine ikke 
engang går dit.  
 
Husk nå at det er syv budbærere til syv Menighetstider, og hver budbærer kommer med 
en basun og en skål. Basunen er Hans budskap i evangeliet, som erklærer krig mot den 
geistlige kirke, fordi den læren som han bringer frem, er i strid med det som de har lært. 
Og han kommer også med en skål. 
 
Fra talen 63-0318 Det Første Segl 62. Han kom i den første tidsalderen, Efesus 
Menighetstid; og åpenbarte, sendte budbæreren. 
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63 Legg merke til hva som skjer, idet vi går videre. Her er planen i det. Det første som 
skjer, det er først en kunngjøring i Himmelen. Hva skjer? Et Segl blir åpnet. Hva er det? 
Et mysterium blir åpnet opp. Skjønner? Og når et mysterium blir åpnet opp, da 
lyder en basun. Den erklærer krig. En plage faller, og en menighetstid blir åpnet. 
Skjønner? 
64 Hva er krigs delen? Menighetens engel får tak i Guds mysterium, ennå ikke 
fullstendig åpenbart. Men, når han gjør det, får han tak i dette Guds mysterium, og 
deretter går han ut til folket etter at mysteriet er blitt gitt til ham. Går ut til folket! 
Hva gjør han der ute? Han begynner å bekjentgjøre Budskapet. Og hva starter det? 
En krig, en åndelig krig.  
 
Og så ser vi i hver tidsalder, det samme mønsteret: En Budbærer kommer med et 
budskap, taler ut det Budskapet som er en evangelie-basun, forkynner ut det Budskapet 
til folket, og hva starter det? En åndelig krig. Og når de avviser dette Budskapet, da blir 
en skål åpnet og Gud slipper en pest over dem som forkastet dette Budskapet. 
 
Igjen leser vi videre i det neste avsnittet ...  
63-0318 Det Første Segl 65. Og deretter tar Gud Sin budbærer, sammen med de 
Utvalgte for den tidsalderen, og legger dem bort, i søvn. Og så slipper Han en 
plage over de som forkastet Det; en midlertidig dom. 
66 Og så etter at det er over, da går det videre, og de denominerer seg, og innfører 
denominasjoner, og begynner med den mannens verk, som fra Wesley og resten av 
dem. Og så blir alt sammen et sammensurium igjen. 
67 Og så kommer et nytt mysterium frem. Hva skjedde så? En ny budbærer 
ankommer jorden, for en menighetstid. Skjønner? Så, når han ankommer, lyder 
basunen. Han erklærer krig. Skjønner? Og hva skjer deretter? Til slutt, så, blir han 
rykket bort. Og så når han blir tatt bort, da faller en plage, ødelegger dem. Åndelig 
død rammer menigheten, og hun er fortapt, den gruppen. Deretter går Han videre 
til et nytt et. Åh, det er en mektig plan! 
68 Inntil, det kommer til den siste engelen. Nå, han har ikke noe bestemt 
mysterium. Men han samler opp alt det som er gått tapt i de andre tidsalderne, alle 
Sannhetene som ikke var fullstendig åpenbart ennå, ser dere, ettersom 
åpenbaringen kommer, så åpenbarer han de tingene i sin tid. Hvis dere ønsker å 
lese det, der er det. Åpenbaringen 10,1-4, der vil dere få tak i det. Ja vel. Skjønner?  
 
Nå, jeg vil ikke at du skal bli forvirret med disse individuelle evangeliebasunene som 
hver budbærer til hedningene bringer ut sammen med de syv basunene, de vil være for 
jødene etter at hedningebruden er borte. Jødene vil ha sine egne to Budbærere, og de 
vil bringe inn syv basuner, og de vil komme en etter en. Fordi, de har ikke 2000 år på 
seg til å forkynne evangeliebasunen, slik det skjedde med hedningene. De har bare 3-
1/2 år på seg til å lyde ut de syv basunene.  
Men disse syv basuner må være slik som basunene til hedningene var, slik at hver 
basuns utblåsning vil være en åpenbaring til jødene, slik som hver evangeliebasun 
blåste frem en åpenbaring til hver av de syv Menighetstider. Derfor må disse syv 
basunene være syv åpenbaringer som vil bli gitt til jødene for å gi dem en fullstendig 
forståelse av hvordan de gikk glipp av Messias da Han kom den første gangen.  
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Jeg kan ikke se hvordan dette kan være noe annerledes enn da hver av basunene til de 
syv menighetstidene også var en åpenbaring gitt av Gud for den tidsalderen. Fordi Gud 
ikke forandrer seg, for Han er den samme i går, i dag og for evig. Og Han gjør ikke 
forskjell på folk. Så selv om de vil motta syv basun-utblåsinger, men den eneste tingen 
som er annerledes, det vil være varigheten i tid, for de vil bare ha 3½ år, mot 2000 år for 
hedningene. 
  
Men som vi så i hans sitat, her lar broder Branham oss få vite at disse syv basunene 
kun vil være for jødene. Og derfor må vi være forsiktige med å prøve å finne ut hva som 
vil skje, når Gud er ferdig med hedningene og vender seg til jødene. Legg merke til at 
broder Branham sa: "Og de syv basuner skulle kalle inn til en sørgedag, på grunn 
av Offeret, eller forsoningen der tilbake. Og vi finner da ut at, Israel, de syv 
basunene gjaldt kun for Israel. 
 
Så disse syv basunene gjelder jødene, og mer spesifikt Israel, om det offeret og 
forsoningen som de gikk glipp av i Jesus Kristus, da Han var her. De ble blindet. Så vi 
vet at jøden vil forberede syv røde kvier for offeret, når de gjenoppbygger templet. Men 
igjen, det er ikke for vår tid, det skjer når vi er blitt tatt bort. Men mange av de kirkelige 
fundamentalistene, fordi de gikk glipp av det som Gud hadde for denne dagen, da vil de 
se etter en gjenoppbygging av templet, og fokusere på det. Men det gjør ikke jeg. Jeg er 
slett ikke interessert i hva Gud kommer til å gjøre for jødene, fordi det ikke angår meg. 
Det er ærlig talt ikke mitt anliggende, og det er heller ikke et emne i hedningebruden.  
 
Og broder Branham lærte oss at det er slik folk går glipp av det som Gud gjør. Han sa: 
"De ser alltid nedover veien på hva Gud kommer til gjøre, eller de ser tilbake på 
hva Han har gjort. Men de klarer ikke å gjenkjenne hva Gud gjør nå. "  
 
63-0317M Gud Skjuler Seg Selv I Enkelhet 113 Mange går glipp av Ham ved den 
måten Han åpenbarer Seg Selv på. 
114 Nå, mennesker har sine egne idéer om hva Gud skulle være og hva Gud kommer til 
å gjøre. Og slik som jeg har kommet med det gamle utsagnet mange ganger, at, 
mennesket er og blir menneske. Mennesket priser alltid Gud for det Han gjorde, og 
ser alltid fremover mot det Han vil gjøre, og overser det som Han gjør. Skjønner? 
Skjønner?  
 
63-0317M Gud Skjuler Seg Selv I Enkelhet 114 Det er slik de går glipp av det. De 
ser tilbake og ser det mektige Han har gjort, men de går glipp av å se det enkle Han 
brukte å gjøre det med. Skjønner? Og så ser de fremover og ser noe mektig som 
kommer, som skal skje, og, i ni av ti ganger så skjer det allerede, rett rundt dem. Og 
det er så enkelt at de ikke forstår det. Skjønner?  
 
64-0122 Se Hen Til Jesus 26. Jeg sier dette med respekt, men jeg sier det for at det 
skal synke inn. Jeg fikk mer forståelse, og et bedre fellesskap, med en flokk afrikanske 
heksedoktorer enn jeg hadde med denne gruppen av forkynnere den morgenen. De 
viste mer ettertanke for Guds Ord, og stilte spørsmål, slik at jeg kunne gi dem det 
håpet som lå inni meg, om et håp om Evige Liv.  
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27. Disse forkynnerne hadde ingen tid for Det i det hele tatt. Ganske fort, så snart 
du sa noe, gikk de ut. Og derfor er det slik det er. De har bestemt seg, de bare blir 
værende for så lenge, og det er alt de ønsker å vite. Dersom ett Ord ikke stemmer 
med en hvilken som helst ubetydelig ting som de tror på, kan de ikke bli og lytte 
på Det ferdig. Det er grunnen til at de ikke kunne tro Jesus Kristus ved Hans 
første komme. Det er grunnen til at de vil gå glipp av Ham i det Andre.  
28. De går glipp av Ham hver gang. De har alltid gjort det. Og Han har åpenbart Seg 
Selv i Moses, åpenbart Seg Selv i Noah, åpenbart Seg Selv i Elias, i alle profetene, de 
har gått glipp av det hver gang. Jesus sa, “Hvilke av deres fedre har ikke lagt 
profetene i gravene der ute, som de nå pryder?” Det er sant. Det har alltid vært 
sant. Det er fremdeles sant i dag.  
29. Og, likevel, midt i alt dette, får vi påbud om å se. “Se på Ham, alle verdens ender.”  
 
Men de vil ikke se, og det er slik evangeliebasunen der ender opp med å erklære krig. 
Fordi den fordømmer det vantro presteskapet. Og vår profet sa at du ikke kan leve noe 
høyere enn din pastor.  
 
60-1207 Pergamon Menighetstid 143 Den skjulte manna, noe litt spesielt. Hva er det 
spesielle? Ikke noe til å ... Den Hellige Ånds velsignelser? Å, nei, det er for hele 
menigheten. Men den skjulte manna var en spesiell åpenbaring, fordi han måtte 
undervise de andre. Skjønner? Det var litt mer kunnskap i Skriften, slik at han kunne 
undervise andre. Han var antatt å gjøre det. Er det riktig? Du vil aldri leve høyere enn 
din pastor. Du må bare huske det. Skjønner? Og så ... Fordi han er hyrden som 
mater deg. Hvis han er hyrden, da må han vite hvor mannaen er, for å mate sauene. 
Er det riktig? Nå, noe litt spesielt ... Og følg med på dette bare et øyeblikk, 
åpenbaringen, den skjulte manna.  
 
65-0418M Det Er Solens Oppgang 152 Vel, du sier: “Vel, nå, la meg fortelle deg noe. 
Min pastor …” Jeg bryr meg ikke om hva pastoren din sa; det er hva Ordet sier! 
Hvis du ønsker å være en kylling, fortsett videre med ham. Men hvis pastoren taler 
annerledes enn dette Ordet, da er han ikke en som gir mat til ørnene; hm-hmh, 
han er en som gir mat til hønene, ser dere, ikke ørnene. Skjønner? Ørnene spiser på 
Ørnemat. Skjønner? Det levendegjør! 
 
153 Bibelen sier at det er galt å gjøre det, og dere menn og så videre, og alt dette som 
dere gjør, det er galt. Sier: “Miraklenes dager er over.” Denne Bibelen sier at Han er den 
samme i går, i dag og for evig. Hvis de sier: “Det er mental tankeoverføring. Og det er 
en slags tankelesning, denne skjelningen. Og alle disse visjonene og slikt, er tøv.” Ser 
dere? De er kyllinger. De vet ikke hva Ørnemat er. 
154 Men, broder, når du hører det skriket, er det Noe i deg! Du er en ørn til å 
begynne med.  
 
Nå, jeg bryr meg ikke om hvem du er, dette er ord som skaper strid, og det er basunstøt 
i ørene til geistligheten som har denominert seg rundt sine egne trosbekjennelser og sin 
vantro. Så Guds tjenere vet hvordan de skal rope ut mot vantro. Og det gjør 
geistligheten sint, og de vil ikke være der for å lytte. Så de blir opprørt over budbæreren, 
men han sier bare det som Gud ba ham om å si. Og det gjelder for enhver sann Gud-
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sendt Femfoldig forkynner. Den såkalte Femfoldige tjener som Gud ikke har sendt, han 
kan ikke tåle det som en Gud-sendt Femfoldig forkynner sier. Og dermed er dette som 
et basunstøt, og det frembringer krig. Og hvis du ikke kan tåle den krigen, da er du ikke 
kalt av Gud.  
 
Så når de syv basunene blir blåst ut i Israel, det vil fornærme så kraftig at de falske 
hyrdene i Israel vil drepe de to sendebudene, men Gud vil reise dem opp i full 
offentlighet.  
 
Og et bilde på hedningebruden i Skriften, var Josefs brud, som var egypter. Og Josefs 
brud var i kongens kammer da han åpenbarte seg for sine brødre. Og hva angikk ham 
og hans brødre, det hadde hun ingen del i. Hun var hans kone, men dette var mellom 
ham og hans brødre som hadde forrådt ham. Så jeg går ikke dit, jeg vil ikke gå dit, og 
jeg kan ikke gå dit. Fordi, å gjøre det ville være å driste seg til forstå, når det ennå ikke 
er blitt åpenbart. Og Gud tolker Sitt Ord ved å bringe det til å skje. Og dristighet, det er å 
våge noe uten autoritet. Vår profet lærte oss det.  
 
Broder Branham sa i talen 64-0214 Tegnets Røst 74 Nå finner vi ut ... Vel, hvis disse 
mennene går ut en dag ... Og så begynner folk å presse på dem. "Å, broder, hva vil du 
si?" Se, han går etter fornemmelser (Skjønner?) hvordan han føler at det er. "Å, 
Herren vil gjøre det, SÅ SIER HERREN." Det er en løgn. Skjønner? Du vil ... Du kan 
ikke si: SÅ SIER HERREN, før Gud, på sitt eget språk har talt til deg og fortalt deg 
det. Da er det ikke du som sier det, ikke dine fornemmelser. Bibelen sa at en 
profet som gjorde det, gikk ut overmodig. Det er å driste seg til noe. Og 
"dristighet", det er "å våge noe uten autoritet." Han går ut på egen hånd. Men når du 
ser en mann som taler om hva som skal skje i Herrens navn, og det skjer hver gang, 
dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned, år etter år, da vet du at det kommer 
fra Gud. Skjønner? Det er Guds attest til den mannen, at han er den som tolker det 
skrevne Ordet for den dagen, fordi Gud sendte den mannen til å gjøre det. 
 
Derfor brødre, la oss alltid ha det i bakhodet, når vi ser på Guds Ord og når vi leser 
disse spørsmålene som ble sendt inn. 
 
Spørsmål nr. 1: Er basunfesten det samme som de syv basuner i Johannes 
Åpenbaring?  
 
 
Svar nr. 1: Fra broder Branhams preken Satans Eden 65-0829 165. Husk, her for ikke 
lenge siden, jeg underviste dere om de Syv Basuner, Basunfesten, og så videre. Og 
jeg sa: “Det er en åttende-dags-feiring.” Så, den syvende dagen er den siste, det 
ville være Tusenårsriket. Men det er en åttende-dags-feiring; som, hvis det var den 
åttende, og det finnes bare syv dager, det ville bli den første dagen igjen, komme 
rett tilbake til den første dagen. Så, etter at Tusenårsriket er over, da vil Eden bli 
grunnlagt igjen. Guds store Rike vil bli tatt tilbake. Fordi, Jesus utkjempet det med 
satan i Getsemanehagen og vant Eden tilbake. og Han har gått for å forberede det i 
Himmelen, for så å vende tilbake igjen.  
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Spørsmål og Svar COD 64-0830M 74 Jeg forkynte ikke de syv basuner, jeg 
forkynte basunfesten.  
 
Så hva fortalte broder Branham oss i basunfesten da han forkynte om dette emnet?  
 
64-0719M Basunfesten P:59 Dette kallet til basunfesten, noe nærmer seg... Legg 
merke til Åpenbaringen 8 og 7, hvis du ønsker å skrive det ned. Vi legger merke til at 
ved den første basunen ble det spredt ut hagl, blod og ild på jorden. Helt i 
samsvar med 2. Mosebok, da Gud kalte ut sitt folk i en utvandring. Grunnen til at 
disse syv basunene ikke gjelder for denne kirken og denne tidsalderen, er fordi 
dette er kun for Israel. Det er kallet til samlingen av folket. Og, det er bare én 
betydning her, som jeg vil at du skal komme til om noen minutter, hvor du vil se hvorfor 
dette ikke gjelder for denne tidsalderen som vi lever i, de Syv Basuner. 
 
64-0719M Basunfesten 14. Nå, basunfesten. Nå, dette var en samling av Israel 
hvor de ble samlet sammen, basunfesten. Nå, jeg har sett frem til at jeg en gang skal 
tale om emnet, de Syv Basuner i Åpenbaringsboken. Og nå, vi skal gå gjennom 
dette bare et øyeblikk for å få frem den virkelige årsaken til at jeg ikke kan tale 
denne gangen. Det er fordi Den Hellige Ånd ikke ville la meg tale om disse tingene 
på dette tidspunktet. Jeg vet at dette høres ut som noe veldig naivt, kanskje, for folk 
med stor lærdom og forståelse. Men for en kristen er det annerledes. Vi følger Åndens 
ledelse, og den alene.  
 
Legg merke til at han ikke fikk lov til å tale om de Syv Basuner. Han talte om 
Basunfesten, men han fikk ikke lov til å tale om de Syv Basuner. Så jeg føler meg 
ledet til å ikke si noe om det, fordi det ikke gjelder for bruden. Og fordi Gud tolker Sitt 
Ord ved å bringe det til å skje, så føler jeg meg komfortabel med å bare forkynne det 
som vi allerede har vitnet om, og det vi har vært vitne til.  
 
Jeg kan ikke være komfortabel med å tale om ting inn i fremtiden som ennå ikke har 
funnet sted, og de ting som ikke er for Bruden. Faktisk, jeg vil bare ikke gjøre det, fordi å 
gjøre det ville bare være ren gjetning. Og siden Gud hindret vår stadfestede profet fra å 
tale om de Syv Basuner, da har heller ikke jeg noen rett til å gjøre det. 
 
I dette neste sitatet hører vi broder Branham leser et spørsmål, og noen misforsto hva 
broder Branham hadde sagt. De tenkte at han fortalte dem at vi må ble bli samlet 
sammen ved disse basunene. Men han presiserer at han aldri sa det. Så vi må være 
veldig forsiktige med hvordan vi håndterer dette ordet.  
 
64-0823E Spørsmål og svar COD 320. Hvor skal vi samle oss sammen? Og dere sa at 
dere skulle samle dere sammen ved basunene. Jeg tror, partner, søster, hvem enn det 
er, du tar feil der. Jeg har aldri sagt: Samle dere sammen ved basunene. Jeg sa: 
Israel blir samlet sammen ved basunene, ikke hedningebruden. Nei, nei. 
Basunene, lyden av de Syv Basuner var for å samle sammen Israel (Hvor mange 
vet det?) fra hele ... Ja, ikke ... Nei, nei. Nei, ikke Israel. Så det er ikke det ... Vi blir ikke 
samlet sammen ved basunene med,... Bruden blir ikke det. Basunene kommer 
etter Pinsefesten. Skjønner? Og bortrykkelsen kommer ... 
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Så jeg vet at vi noen ganger kan misforstå ting som profeten sier, men vi må gå tilbake 
til hva han faktisk sa, eller senere, når han klargjør hva han sa.  
 
Nå, dette neste sitatet, vi leste det i forrige måned da vi viste hvordan det svingende 
kornbåndet, som var Kristus, blir samlet sammen. Og så, etter at det er blitt brutt, og 
malt til fint mel, da blir det til svingebrødet. Og det melet blir samlet sammen og presset, 
kommer under de brennende prøvelser av vår tro, og er representert som ett brød, eller 
ett legeme, som representerer Kristi legeme. 
  
Spørsmål og Svar COD 64-0823M 204.  Som her om dagen, jeg fikk noe blandet 
sammen; Jeg kom til å høre det, og det er ... Jeg fanget det rett der; og det er på 
lydbåndet, og jeg vil sannsynligvis høre fra det. Da jeg talte om de syv basunene, jeg 
sa at det var syv basuner. Jeg siktet til pinsefesten. Fra pinsefesten og frem til de 
syv, til basunene, var det syv sabbater. Syv sabbater var det mellom påskefesten og 
pinsen (skjønner dere?), som utgjorde de femti dagene. Skjønner? Men det jeg siktet til, 
da det, jeg sa: "Det betyr de Syv Menighetstider."  
På det lydbåndet, hvis du skulle få tak i det, eller noe, på det lydbåndet, det skulle være, 
at den syvende måneden deretter, det brakte inn basunfesten, som betydde De Syv 
Menighetstider: syv måneder, ikke syv sabbater. Syv sabbater gikk til ... Jeg forklarte 
det der. Jeg sa: de syv sabbatene, sånn, men så bar jeg den samme tanken videre, eller 
på pinsefesten, deretter kom festen etter at svingingen av kornbåndet var blitt brakt inn. 
Du ser da ... Husk at der blir kornbåndet til et brød, etter den tiden. Skjønner? 
Etter det ene kornbåndet, da blir alt gjort til ett brød. Åh, det er en stor undervisning 
der; Jeg rørte ikke engang ved kanten av det. Men hvis du skulle gripe det på lydbåndet 
ditt, husk, se i Bibelen. Du skjønner, det er syv måneder etter det. Tell opp syv måneder: 
januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, det vil være juli, syv måneder, som 
representerer alle de Syv Menighetstider. Noen forkynnere kan plukke det opp, og da vil 
du ha det. Ser du det? Greit.  
 
Og Broder Branham sa i talen 64-0802 Det Fremtidige Hjem 210. La oss gå til Tredje 
Mosebok, tilbake i Tredje Mosebok det 23. kapitlet. Nå ønsker jeg at dere legger merke 
til i Tredje Mosebok, hvor vi var i sist søndag, eller sist … Dette er det som gir meg 
ideen, rett her. Det 23. kapitlet av Tredje Mosebok, og det 26. verset. 
211 Husk nå, det er syv festdager. Basunfesten, løvhyttefesten, festen til å svinge 
kornbåndet, … Alt dette, det er syv store festdager, det var bare et bilde på de Syv 
Menighetstidene. Og dere husker hvor mange sabbater det var mellom den ene og den 
andre? Se, syv sabbater mellom pinse og basunene, som var Syv Menighetstider. 
Og det var syv festdager som representerer de Syv Menighetstidene. Hold 
numrene dine løpende.  
 
Nå, den siste festen vil være basunfesten, og den har en dobbel hensikt, som under det 
sjette segl kaller bruden til bryllupsmåltidet, hvor vi går for å møte Jesus i luften, men 
den krever også en samling av jødene, for forsoningsdagen der Jesus åpenbarer seg for 
sine brødre. Derfor kunne broder Branham forkynne om basunfesten. 
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64-0726M Gjenkjenn din dag 71. Merk dere nå, det er 2700 år siden. Merk dere, de 
var adspredt, de var forblindet, og nå har de blitt samlet. Nå, den neste tingen er at 
de skal motta Liv.  
72. Og Hedningene er kalt ut. Bruden er klar. Bortrykkelsen er for hånden. Kan vi 
innse det? Kan vi faktisk tro det? Er det en fortelling som har blitt fortalt? Er det en myte 
for oss? Er det noe som høres virkelig ut? Er det noe som vi, som er på utsiden, kan 
tro? Eller er det noe som er i oss, som er en del av oss, at det er mer enn liv for 
oss? Hvilken holdning sitter vi med, denne morgen, i dette tabernaklet? Husk, det 
vil være en liten flokk som mottar Det.  
73. Nå i hjemlandet, venter på Basunene. Nå, venter på at Bruden skal dra avsted 
slik at Åpenbaringen 11 kan bli oppfylt. Menighetstiden har opphørt; Seglene har blitt 
åpnet, som beviser hva de utelot i menighetstiden, og Budskapet har blitt gitt. Israel er 
på scenen, halleluja, klar for Basunfesten.  
 
64-0726M Gjenkjenn Din Dag 62. Nå, de har blitt adspredt, forblindet, samlet og er 
langt inne i den tredje dagen. Ser dere det? De ble spredt fra Palestina utover hele 
verden. De ble forblindet, for å forkaste Messias. Og nå har de blitt samlet i sitt 
hjemland, klare for Basunene, for å gjenkjenne Sonofferet. Som Bibelen sier: “Når 
de mottar Det og ser Ham med naglemerker”, etter at Menigheten er tatt bort, “og 
de sier: ‘Hvor fikk Du disse sårene?’ Han sa: ‘I Mine venners hus.’” Og Han sa: “De 
vil adskille seg, hver familie, og vil rope og gråte i dagevis, som en familie som har 
mistet sin eneste sønn.” Husk, denne Basunfesten skulle gjøre det. “Å gråte, sørge 
over det drepte Offeret”, og de hadde forkastet Det.  
63. De er i sitt land. De var adspredt, forblindet og nå samlet. Og alt sammen var 
under det Sjette Seglet, deres Syv Basuner… lød for å samle dem sammen, den 
Sjette Basun. Den Syvende er “den Store Basun”, som vi talte om sist søndag. Den 
Sjette Basun lød under det Sjette Segl. Akkurat som våre Seks Segl åpnet, alt på 
samme tid; bare at alle deres lød på én gang; der hvor vi hadde vært to tusen år i 
pinsefesten.  
 
64-0726M Gjenkjenn Din Dag 64. Nå, 2700 år siden den gangen. Han sa: “På den 
tredje dag vil vi bli samlet igjen. Etter to dager, på den tredje dag, vil vi bli samlet igjen, 
og motta Liv for Hans åsyn.” Ser dere løftet? Timen er skrevet fullkomment på veggen. 
Vi ser hvor vi lever. 
65. Nå i hjemlandet, venter på Basunfesten, eller gjenkjennelsen av Sonofferet, og 
for å vente på Kommet, for å sørge over deres forkastelse av den første gangen da 
de forkastet Det. De er i hjemlandet av den grunn, venter. Hva er det de alle…Alt er 
posisjonelt plassert.  
66. Som en forkynner av Evangeliet, kan jeg ikke se at noe gjenstår foruten Brudens 
avreise. Og Bruden må bli tatt bort før de kan innse hva som har skjedd. De var 
bundet, adspredt… Jeg mener, de var adspredt, forblindet og nå samlet. Hva gjenstår? 
At Bruden blir tatt ut av veien. Venter på at Bruden drar, så deres profeter fra 
Åpenbaringen 11, kan kalle dem til Basunfesten og få dem til å forstå hva de har 
gjort. 
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Du skjønner at Kristi brud, slik som Josefs brud, måtte være i palasset, borte fra 
aktiviteten til brødrene og Josef. Hun hadde ingenting å gjøre med det som skjedde 
mellom Josef og hans brødre, og derfor måtte hun være i palasset. 
 
64-0719M Basunfesten 257. Husk at Bruden allerede er i himmelen. Josefs kone 
var i palasset, og Josef sendte bort alle som var omkring ham, og han gjorde seg 
selv kjent for sine brødre. Skjønner du? Hans hustru og barn, og dem, de var i 
palasset da Han kom tilbake for å gjøre Seg Selv kjent for jødene. Der er 
forsoningen, der er din basunlyd. Det er der hvor de sier, "Åh ..." Hva er det? Det er 
forsoningen. «Hvor kom de sårene fra?» Der har vi det. "I huset til min venn. " 
Husker du hva Josefs bror sa? Hvorfor, sa de: "Nå vil vi helt sikkert bli drept. Vi gjorde 
det; vi gjorde dette onde" – slik som det. Han sa: "Nei, Gud gjorde dette for å redde 
liv." Du husker historien i 1. Mosebok? Ser du, skjønner? Så Han gjorde dette på 
denne måten for å redde livet til hedningene, bruden. Sa: "Jeg fikk dem i huset til 
min venn, men vær ikke sint. " Skjønner? " Ikke vær redd."  
 
Spørsmål nr. 2.- Hvis den femte basun (det første ve-rop) og den sjette basun (det 
andre ve-rop) tilsvarer første og andre verdenskrig, i hvilket stadium av historien 
plasserer vi de fire første basunene? 
 
Svar nr. 2: I løpet av menighetstidene, da Gud sendte en budbærer, da hadde han en 
basun, og da hvert segl ble åpnet, tordnet det torden. Basunen innvarsler krig. De fire 
første basunene var de fire første seglene. De startet da den tidlige kirken gikk bort fra 
Ordet og presset inn en Nikolaittisk lære. Deretter ble denne læren inkarnert og de fikk 
seg en pave. Og så gikk den fra en hvit hest (religion) til en rød hest, pavelig autoritet 
som gikk ut for å drepe alle som motsatte seg henne. Og deretter ble det til en svart hest 
hvor døden og inkvisisjonens store mørke tidsaldre beveget seg over hele verden. Og til 
slutt slo den seg ned i en gulblek hest, som er alle fargene blandet sammen til en sykelig 
farget hest, eller makt. Det er da den tredoble pavekronen blir til en avdeling for religion, 
en avdeling for politikk og en for nasjonal makt. En tredobbel krone, og det går helt opp 
til det Sjette Segl. Så de første 4 Seglene er forbundet med de første 4 basunene, og 
løper helt opp til de siste dager. 
 
Spørsmål nr 3. Er det tredje ve-rop (den femte basun), den tredje verdenskrig? 
 
Svar nr. 3: Ja vel, først og fremst ser vi at det er tre ve-rop, som vi ser i  
Åpenbaringen 8:13 Og jeg så, og jeg hørte en engel fly midt på himmelen og si med 
høy røst: «Ve, ve, ve over dem som bor på jorden på grunn av de andre 
basunrøstene fra de tre englene som skal til å blåse!  
 
Legg merke til det: "Ve, ve, ve." Det er tre ve-rop.  
 
Så leser vi i Åpenbaringen 9,12 Ett ve er til ende. Se, det kommer enda to ve-rop 
etter dette.  
 
Og så til det sitatet som du delte sammen med dine spørsmål.  
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54-0513 Dyrets merke V-26 N-3 30 "Nå, dette er den tredje engelens budskap til 
verden. Og du vet hva den tredje Engelens budskap er; det går fremover nå i dag. Dette 
er den tredje engelens budskapet, hvis du er en bibelleser. Det var tre ve-rop som 
fulgte den. Det første skjedde i første verdenskrig. Det andre skjedde under andre 
verdenskrig. Du ser hva vi går inn i nå. Greit. Vi er ved enden av veien. Nå, la oss 
legge oss dette på hjertet, like før vi leser Skriften. Posisjonelt er vi nødt til å være i 
endetiden. Hvor lenge? Jeg vet ikke; det er det ingen som gjør.» 
 
Åpenbaringen 11,14 Det andre ve er til ende. Se, det tredje ve kommer snart.  
 
Åpenbaringen 12,12 Gled dere derfor, dere himler, og dere som bor i dem! Ve over 
jordens og havets innbyggere! For djevelen er kommet ned til dere med stor 
vrede, for han vet at han har en kort tid.  
 
Ditt Hus 61-0808 P:74 Men det er tre ånder, akkurat som kommunismen, fascismen ... 
Og vi brakte det ut for mange år siden, vet du. Husk, jeg fortalte deg, jeg sa det ville 
være en, det ville være en ting som ville finne sted, at alle ville ende opp i 
kommunismen. Og det er der det blir gjort. Det er slik det vil være på den tiden. 
Skjønner du? Det vil være tre urene ånder som vil gå frem. (Husk nå at han også fortalte 
oss at det er trinitarisme.) Det vil ... Jeg tror virkelig rett nå, bare for å skissere det ut på 
en vennlig måte, hvis du ikke har noe imot det ... Og hvis jeg legger litt mer til det når jeg 
går for å forklare det, vel, da vil du si: "Du forklarte ikke alt sammen der nede den 
kvelden." Skjønner? Hvis jeg gjør det. Her er hva jeg tror det ville være. Jeg tror det er 
en ånd, den sovende jomfru, forbundet av kirker, jødedommen som forkastet Kristus, 
jødene som avviste den, og katolisismen. Fordi du ser hvor det kommer ut fra, det 
kommer det ut av den falske profeten (Skjønner?), ut av munnen på den falske 
profeten som var pavedømme, ut fra, ut av dyret. Skjønner? Og alt sammen, det er 
der hvor det kom ut av, der kan du se bakgrunnen, der er det. Og det er de tre urene 
åndene som setter det i gang, hele verden til Harmageddon. Skjønner? Og det er 
disse tre urene ånder. Da får du det rett inn sammen med de tre ve-rop. Du husker 
her om dagen, jeg bare brakte det inn. Jeg sa... Det vil være de syv siste plager, syv 
segl, tre ve-rop og tre urene ånder, og dette kommer gjennom det.  
 
Så du skjønner, det er en utvikling som allerede har begynt, og det leder opp fra WW1 
og deretter til WW2 og til slutt inn i WW3, som vil være Armageddon. Den siste 
verdenskrigen på denne siden av Tusenårsriket. 
 
61-0827 Nådens Budskap 4 Jeg vil gjerne en gang, kanskje, hvis Gud vil, å ha det ut i 
en kampanje et sted, sette opp omkring en tre måneders møteserie, og bare starte rett 
gjennom disse Seglene, sånn som det, ut i en kampanje. Da kunne folk bare holde seg 
der rett gjennom det. Inni her går det fra det 6. kapittel i Åpenbaringen og til og med 
det 19. Kapittel. Så du får med deg de Syv Segl, de Syv Plager, de tre ve-rop, 
kvinnen som sitter på et skarlagenrødt dyr, og de hundre og førtifire tusen. Å, det 
er bare så mye av det, vi går inn i det for å binde det sammen før det Syvende Segl blir 
gitt, syv plager faller, den syvende basun lyder. Og det er så mye av disse tingene 
som alle sammen binder det sammen, og hver og en av dem er en stor dags leksjon i 
seg selv.  
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61-0730M Gabriels Instruksjon Til Daniel 46.  Åpenbaringen 6:1 til Åpenbaringen 
19:21 er knyttet til de sytti ukene; derfor må vi stoppe og forklare før vi går videre. Vi må 
stoppe opp og forklare: Hvorfor disse sytti ukene? For hvis du ikke gjør det, vil du 
gå glipp av disse seglene, du vil gå glipp av disse basunene, du vil gå glipp av 
disse skålene, disse plagene, de tre urene ånder, lik frosker, de tre ve-rop, 
nedkastingen utført av den røde dragen og kvinnen kledd i solen. Dere vil gå glipp 
av alt dette hvis jeg ikke gjør det, fordi det foregår rett her i denne syttiende uken. 
Det er der det skjer.  
 
Ok, så dette ene sitatet forklarer alt sammen. Legg merke til at han lister opp alle disse 
tingene, de syv plager, syv skåler, basunene, ve-ropene etc., og sier at de alle sammen 
finner sted i løpet av Daniels syttiende uke, som er den tiden Gud hadde tildelt jødene. 
Dette gjelder ikke hedningene, det gjelder jødene. Og da er vi ikke i den syttiende uke, 
det var Gud som handlet med jødene. Men hedningene, i 2 dager, eller i to tusen år har 
Gud handlet med dem. Han handlet med jødene i den første halvdel av den syttiende 
uken, som var de 3-1/2 årene hvor Jesus forkynte for jødene. Deretter vendte Gud seg 
til hedningene, i to tusen år. Men etter at hedningebruden er blitt bortrykket, Gud er da 
ferdig med hedningene og vender seg tilbake til jødene. Dette vil være den siste 
halvdelen av Daniels syttiende uke, og vil være denne 3-1/2 års perioden kjent som 
trengselen, etter at Gud har tatt bort sin brud av hedningene. Og det er på den tiden at 
vi vil se plagene, de syv skålene, de syv basunene og ve-ropene. For alt dette skal 
komme over hedningene i løpet av den siste halvdelen av Daniels syttiende uke, hvor 
Gud bare handler med jødene. 
 
Nå, du kan si: "Så hvordan har det seg at de to første ve-rop var 1. verdenskrig og 2. 
verdenskrig". Hvordan forholder det seg til jødene. Jeg kan lage en direkte forbindelse 
med 2. verdenskrig og jødene, fordi 6 millioner jøder ble drept i løpet av den tiden. 
Husk at Satan bare har kort tid, det er hva han sa, og han er blitt løst ut av den bunnløse 
avgrunnen for å føre krig. 
 
Men 1. verdenskrig var faktisk tiden da det begynte en reduksjon av jødene og deres 
eksistens blir skilt ut og polarisert blant nasjonene. Første verdenskrig, den mest 
brutale internasjonale krigen i all tidligere historie, hadde en dyp innvirkning på verdens 
syn på jødene. Det var en eksistens av en stor konsentrasjon av jøder innenfor et av de 
viktigste kamparenaene, og den enestående innrulleringen av jøder i hærene til de 
aggressive fiendtlige nasjonene. Og vi kan legge til at det også var stor suksess for 
jødiske ledere til å påvirke politisk politikk i de store krigsmaktene. Og det ble ikke veldig 
godt likt av folket i de europeiske nasjonene. I tillegg økte spenningen i løpet av 
krigsårene, som forsterket fiendtligheter og holdningene mot jødene, særlig i Tyskland 
og de østeuropeiske landene. Så en straffing av jødene i 2. verdenskrig var et direkte 
resultat av 1. Verdenskrig, og det jødiske engasjementet, og finansieringen av krigen, 
osv. 
 
Så, som du kan se, da Satan ble løst ut av sitt fengsel, kom han for å føre krig, og 
elendigheten begynte for jødene. 
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Spørsmål nr 4. Er denne tredje verdenskrig, slaget ved Harmageddon?  
 
Svar nr 4: Jeg tror WW3 vil være det tredje ve-rop og den siste krigen. Bruden vil ikke 
være her ved den tiden. Folk ser på hva som skjer i Ukraina, og det er bare en 
opprydding som foregår, der Putin vil bli kvitt nazistpartiet som styrer Ukraina sammen 
med USA, CIA og den dype staten, Storbritannia og NATO. DU må forstå hva 
naziregimet gjorde mot det russiske folket, for å forstå hva som skjer i Ukraina i dag. 
 
Husk at Jesus advarte oss i Matteus 24 om at det vil bli kriger og rykter om kriger. Men 
Han sa at dagen ikke er ennå. Men slaget ved Harmageddon er en verdenskrig, fordi 
alle nasjonene kommer mot Israel.  
 
Matteus 24:6 Og dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir 
skremt! For alt dette må skje, men enden er ikke ennå.  
7 For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli 
hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder.  
8 Men alt dette er bare begynnelsen til veene.  
9 Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle 
folkeslag for Mitt navns skyld.  
10 Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi hverandre og hate hverandre.  
11 Mange falske profeter skal da stå fram og forføre mange.  
12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.  
13 Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. 
14 Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle 
folkeslag, og så skal enden komme.  
 
Spørsmål nr. 5: Vi vet at slaget ved Harmageddon er forskjellig fra slaget i 
Åpenbaringen 20:8 (Gog og Magog).  
 
Svar nr 5: Fra hans preken 63-0324M Spørsmål og Svar om Seglene, her forteller 
Broder Branham oss om de to store slagene. Det ene er Harmageddon, og det andre er 
den store krigen, når Gog og Magog kommer ned imot leiren til bruden, og det skjer 
etter tusenårsriket. Så spørsmålet blir stilt ... 
63-0324M Spørsmål og Svar om Seglene 339, 38. "Vil du være så vennlig å forklare 
hvordan satan er bundet i tusen år, og sluppet løs igjen til Slaget i Åpenbaringen 20:8. 
Hvilket forhold har dette til slaget ved Harmageddon, som blir nevnt i det Fjerde 
Segl? Vil Gog og Magog bli samlet fra folket på den nye jord? Vel, dette er et langt 
spørsmål, og jeg må bare treffe dette nøyaktig. Skjønner? Nå, det første. Vil... Nå, 
kanskje jeg ikke kan forklare det. Jeg skal gjøre mitt beste.  
 
Så, i det neste avsnittet leser broder Branham spørsmålet på nytt, og han forklarer det.  
63-0324M Spørsmål og Svar om Seglene 340 38a. Vil du være så vennlig å forklare 
hvordan satan er bundet i tusen år, og sluppet løs igjen til Slaget i Åpenbaringen 20,8? 
341 Det er ikke Slaget ved Harmageddon. Slaget ved Harmageddon finner sted på 
denne siden, ser dere, ja vel, når Trengselstiden er over.  
38b Nå, hvilken sammenheng har dette med Slaget ved Gog og Magog? 
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342 Ingen. Det ene skjer i dette tusenåret, og det andre skjer ved avslutningen av 
tusenårsriket. …  
38c Som det blir nevnt i det Fjerde Segl, vil Gog og Magog bli samlet sammen fra folk 
på den nye jorden? 
343 Satan ble sluppet ut av sitt fengsel, og dro for å samle alt folket, de onde, for å 
føre dem til dette stedet. Og Gud lot ild og svovel regne ned fra himmelen, og de 
ble fortært, ser dere. To slag, hver for seg.  
 
Så da har vi et siste spørsmål.  
 
Spørsmål 6: Hva er det som ødelegger slaget ved Harmageddon, og hva er det 
som ødelegger slaget i Åp 20,8? Hvilken effekt har disse slagene på verden? 
 
Svar nr. 6: Ok, Harmageddon vil bli ødelagt av menneskets egen ild, som er en 
atombrann eller en hydrogenbrann. Angående Åpenbaringen 20:8, her leste vi nettopp 
at broder Branham forklarer hvordan Gud, på en overnaturlig måte, vil la det regne ild 
ned over Satan og hans etterfølgere, for å avslutte dette store opprørsslaget etter 
Tusenårsriket. Gud ødelegger dem alle, og de blir alle sammen kastet i ildsjøen, og stilt 
frem for dommen ved den hvite trone. 
 
Broder Branham forklarer om brannen i Harmageddon i sin tale Seiersdagen 63-0421 
126. Vi har hatt mange store kamper, åndelige kamper. Menigheten har hatt mange 
store V-dager; jeg mener menigheten, Kristi Legeme. Jeg snakker ikke om 
organisasjonssystemet nå. Jeg snakker om Kristi Legeme. Legemet av de troende, ned 
gjennom tidene, har hatt mange store V-dager.  
127. Vi snakker om... Vi har hatt flere kriger, kriger og rykter om krig, og V-dager, og 
V-dager, og V-dager. Og det vil til slutt ende opp i det store slaget ved 
Armageddon. Det vil være det siste av det. Når hun kommer til slaget ved 
Armageddon, vil det avgjøre hele saken. Like før det store Tusenårsriket, 
Armageddon er for å rense opp jorden. Hun renser seg selv igjen med denne 
atomsprengingen, og den vulkanske asken, og ting blir senket ned, dette 
gjennomvåte blodet av menn og på jorden, og synd og forbrytelser. Hun senker det ned 
under jorden. Vulkaner spres ut igjen, og fornyer og renser jorden til det store 
Tusenårsriket. Han renser Sin Menighet i løpet av den tiden, for et folk til å leve her. 
Amen. Jeg sier: Jeg liker det. Ja visst. Det kommer til å bli en stor tid.  
 
Åpenbaringen 20,5 Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var 
omme. Dette er den første oppstandelsen. 
6 Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen. Over dem har den 
annen død ingen makt, men de skal være prester for Gud og Kristus, og de skal 
regjere med Ham i tusen år.  
 
Ja vel, så der er ditt Tusenårsriket. Legg merke til at dette vil vare i tusen år. Men etter 
det store slaget, starter dommen for den hvite trone, som kan ta ytterligere mange tusen 
år å fullføre.  
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Lytt nå... 7 Når så de tusen år er omme, (Så vi ser på en tid etter tusenårsriket) skal 
Satan slippes fri fra sitt fengsel. 
8 Og han skal gå ut for å forføre folkeslagene som er ved de fire verdenshjørner, 
Gog og Magog, for å samle dem sammen til strid. Tallet på dem er som havets 
sand.  
 
Ja vel, og Bibelen sier: " For den enslige har mange flere barn enn hun som har 
mannen." Så Satan tenker at hans antall er langt flere enn de som er i leiren til Guds 
barn. Så han vil prøve å kaste ut Guds barn en gang for alltid, og han blir beseiret. Nå, 
siden vi kjenner avslutningen på historien, da skulle vi aldri ha noen frykt. Fordi: "Hvis 
Gud er med oss, da spiller det ingen rolle hvem som er imot oss." 
 
9 De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede 
Staden. Og ild falt ned fra Gud fra himmelen og fortærte dem.  
10 Djevelen, som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, der dyret og 
den falske profeten er. Og de skal pines dag og natt i all evighet.  
11 Deretter så jeg en stor, hvit trone og Ham som satt på den. Jorden og himmelen 
flyktet for Hans åsyn. Og det ble ikke funnet noe sted for dem. 
12 Og jeg så de døde, små og store, stå framfor Gud, og bøker ble åpnet. Og en 
annen bok ble åpnet, som er Livets bok. Og de døde ble dømt etter det som var 
skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.  
13 Og havet gav fra seg de døde som var i det, og Døden og Dødsriket gav tilbake de 
døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger.  
14 Deretter ble Døden og Dødsriket kastet i ildsjøen. Dette er den annen død.  
15 Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble kastet i ildsjøen.  
 
La oss be... 


