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Denne formiddagen skal vi gå gjennom noen spørsmål som har kommet 
opp i løpet av de første talene fra vår serie om Satans Eden. Disse 
spørsmålene er fra de afrikanske fransk-talende forkynnerne i Kongo DRC, 
Gabon, Burkina Faso, Kongo-republikken, Rwanda og Kamerun. Og jeg tror 
også Angola, som snakker både fransk og portugisisk, avhengig av hvilken 
del av landet de er i. Hvis jeg har glemt et land, brødre, vær så snill å tilgi 
meg. Men dette er så langt som jeg vet. 
 
Vi hadde et nett-møte i går morges, fra kl. 10.30 til 12.37, (eastern time - 
østlig tid.) Dette er spørsmål som innbefatter undervisningen i deres 
menigheter, så de lette etter sitater og skriftsteder der det var mulig. 
 
Spørsmål nr. 1) "I Satans Eden nr. 4 "Den vantro og hans dom" I 
innledningen talte du om folk som ønsket å forlate menigheten i broder 
Collins' tid, og det samme skjedde i broder Nevilles tid. Hvordan forklarer 
du at disse pastorene, som profeten hadde stor aktelse for, måtte være ofre 
for en slik oppførsel fra en menighet som var kvalifisert til å være "åndelig"? 
 
Svar: Fordi enhver menighet har tre typer troende i seg, og det 
inkluderer de vantro. 
 
Fra talen: 63-1124E Tre typer troende 42. Nå, hvis jeg skal tale over et 
emne i kveld, og prøve å gjøre mitt beste for å bruke en halv time, da 
ønsker jeg å tale om: Tre Typer av Troende.  
43. Og jeg har ofte kommet med uttalelsen. Og jeg tenkte, “Vel, jeg tror 
bare jeg skal forkynne det denne ene gangen, i ettermiddag.” Jeg tenkte 
det.  
44. Først, de troende, de liksom-troende og de vantroende. Nå, det er 
litt av et emne. Men, like så sikkert som vi sitter her i kveld, er den gruppen 
alltid samlet sammen. Hvor enn folket samles, der finner vi denne gruppen, 
og vi har alltid funnet dem, og vi vil antakelig alltid ha dem inntil Herrens 
Komme. Og jeg vil at vi, i kveld, ettersom jeg taler om disse tre gruppene, 
skal se på oss selv, og se hvilken gruppe vi befinner oss i.  
45. Husk nå, jeg taler her kanskje til … Denne menigheten, som er 
fullpakket i kveld igjen, rundt om langs veggene og korridorene, men jeg 



taler også til verden rundt omkring. Ser dere? I alle ulike deler av verden 
sirkulerer disse lydbåndene gjennom lydbåndtjenesten. 
 
63-1124E Tre typer troende 194. Nå, den liksom-troende henger med 
og oppfører seg akkurat så fromt som han kan, men nede i sitt hjerte 
prøver han å finne ut hva du gjør med det. Åh, om landet ikke er fullt av 
den slags, hyklere! Ja. Det er en Judas. Det stemmer nøyaktig 
 
63-1130E Gå Og Vekk Jesus 34 Nå, det er en annen gruppe som alltid 
henger rundt, og det er den liksom-troende. Vel, den liksom-troende 
blir regnet som hykleren. La oss ta en liksom-troende. Det var Judas. Han 
var den liksom-troende. Og den liksom-troende fortsetter og fortsetter å 
henge med, de prøver å finne feil, slik at de kan få noe på det. De 
holder seg der lenge nok, bare for å finne ut om de ikke finner en liten 
feil. Og så går de ut og eksponer den feilen et eller annet sted." Vi 
ønsker å finne hva slags triks, hvilken kaninfot du har der, som gnir bak 
ørene dine. Hva er trikset?" Og slik kan de etterligne det, eller noe. Det er 
den liksom-troende. Det er en judas-ting.  
 
63-1124E Tre Slags Troende 197. Der er den liksom-troende som bare 
venter. Han vil rope ut, og si, “Åh, jeg tror dette, og jeg tror dette, og jeg tror 
dette. Men, åh, du vet, jeg hørte noen si det så-og-så mange ganger.” 
Åh, skjønner, bare lengte med ørene.  
198. En virkelig troende hører ikke noe annet enn Ordet. Det er alt. Han 
følger Ordet. Han ser ikke etter noe smutthull. Han ser ikke etter noen 
knep. Han tror Gud, og det avgjør det, og han fortsetter bare videre. 
Ser dere? Der er den troende.  
199. Den vantro fylles opp på et minutt, og han kan ikke bli værende 
og lytte i ti minutter på Budskapet. Han må komme seg opp og gå ut. 
Det er imot hans læresetninger, og han vil ikke ha noe mer med det å gjøre, 
så han går ut.  
200. Så, den liksom-troende henger bare på, den Judasen. Se, det er 
forføreren. Det er den kjeltringen, hvis jeg må si et slikt ord. Judas, han 
henger rundt. 
 
Det er kanskje mer enn 2 millioner mennesker som hevder å tro på dette 
Budskapet. Og hvor mange sa broder Branham kanskje kunne komme med 
i bortrykkelsen? 800? 500? Kanskje bare åtte? Slik som det var i Noahs tid, 
hvor 8 sjeler ble frelst?  
 



1 Peter 3:20 de som tidligere var ulydige den gang da Guds langmodighet 
ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det vil si 
åtte sjeler, frelst gjennom vann. 
 
64-0206B Paradoks 101. Peter siterte det i 1. Peter, han sa: "I den (arken) 
ble åtte sjeler frelst gjennom vann ... " Åtte sjeler, hva er et økumenisk 
råd på titalls millioner? De kan ikke frelse. Det er Ordet. Gud frelser. "åtte 
sjeler ble frelst gjennom vann, på Noahs tid." Se hva som ble frelst i 
Lots dager.  
102 Se hvordan det endte på reisen gjennom ødemarken: to, Josva og 
Kaleb. Skjønner?  
103 "Slik som det var i Noahs tid, slik skal det også være ved 
Menneskesønnens komme." (parousia = nærvær)  
104 En stor vitenskapelig tidsalder (Skjønner?). Og ingen tvil om at de 
kunne ta bilder av himmelrommet og si, med radaren, og si: "Det finnes ikke 
noe vann der oppe. Hvor kommer det fra?  
105 "Gud sa at det ville være der. Det var godt nok. Og Noah trodde på 
det, og han reddet husstanden sin." 
 
64-1227 Hvem Sier Du At Dette Er? 116 Det kommer bare til å være noen 
få av dem som går inn. Vi vet at "Slik som det var i Noahs tid, åtte sjeler 
ble frelst, slik skal det også være ved Menneskesønnens komme." 
(parousia = nærvær) Det blir bare noen få sjeler frelst. Jeg sier ikke 
åtte. Kan være åtte hundre, eller ... Jeg vet ikke hvor mange: åtte 
tusen, jeg vet ikke, åtte millioner. Jeg ...  
117 Men, skjønner du, Bruden kommer ikke til å bestå av akkurat den 
lille gruppen som er her på jorden nå. Da, i den syvende nattevakt, da 
Han kom, da reiste alle jomfruene seg og trimmet lampene sine. Hele 
veien tilbake, hver og en som trodde det salvede Ordet ned gjennom 
den tidsalderen, kommer frem. Som pyramiden (den nederste delen), og 
kom videre ... Men Toppsteinen måtte komme for å plukke opp alt sammen. 
for å gjøre den til en pyramide (Skjønner?), sette den sammen. Nå, Bruden 
vil bestå av alle disse, opp gjennom tidene, som har trodd, og har 
akseptert Kristus som sin Frelser. 
 
62-0714 Usikker Lyd 94 Den bibelske profeten forteller oss at det skal bli 
Lys ved aftentiden. Bibelen forutsier at det vil være en Guds Sønn som 
skinner i de siste dager, ved aftentiden, akkurat som Den skinte i de 
tidligere tider, en bibelsk menighet, et bibelsk evangelium, nøyaktig slik det 
var. Slik skal Det være. Jesus sa i Skriften: "Slik som det var i Noahs tid, 



hvor åtte sjeler ble frelst ..." Slik som det var i Noahs tid, skal det også 
... Ikke, nei, "Kanskje, jeg antar jeg ..." Jeg skal holde på det en liten stund. 
Jeg skal la det synke inn. "Slik som det var i Noahs tid, hvor åtte sjeler 
ble frelst, slik skal det være ved Menneskesønnens komme.' (parousia 
= nærvær) Fordi trang er porten, og smal er veien, men det vil være få 
som finner den." Åh Gud. Lar oss ... Lar oss være så få. Hva skal vi 
gjøre? Skal du være en som fyller opp, eller skal du være en som blir fylt? 
Det er bare én måte du kan gjøre det på: Du blir Ordet, og Ordet blir deg, 
Gud i deg. Du blir værende i Gud og Gud i deg. 
 
63-0728 Kristus Er Hemmeligheten 225. Følg med nå, se. Han sa: "Hvem 
sier dere at Jeg er? "Han spør Menigheten, Hans tolv. Av de millioner 
som levde på den dagen, så spurte Han tolv, Hans Menighet. Blant de 
millioner på Noahs tid, da spurte han åtte. Ser dere?  
226 Og Han sa: "Slik som det var i Noahs tid, slik vil det også være ved 
Menneskesønnens komme. Skjønner? Hvor åtte sjeler ble frelst."  
227 Jeg sier ikke her at det er åtte som skal bli frelst. Nå, ikke få dette 
helt feil. Det har jeg aldri sagt. Jeg vet ikke hvor mange som kommer til 
å bli frelst i det siste øyeblikket, for å ta bort den lille gruppen. Det vil bli en 
liten gruppe. Jeg kan fortelle dere det. For trang er porten og smal er 
veien, og få vil det være som vil finne den."  
 
Slå på lyset 64-0125 152 Menighetenes falske lys i denne tid er veldig 
forførende, sa Jesus, “endog de Utvalgte om det var mulig”. Bare de 
Utvalgte! ... “Men som det var på Noahs tid, da åtte sjeler ble frelst, slik 
skal det være i Menneskesønnens Komme.” Veldig, veldig få vil bli 
frelst på den tiden. 
 
Kanskje 12, sa han noen steder, og kanskje så mange som 500, sa han 
andre steder, og kanskje 8000, eller til og med 8 millioner, men det vil være 
fra alle de syv menighetstidene. 
 
Problemet er at folk ikke vil ha Ordet. Alt hva de ser ut til å ønske seg, er 
noe som er utrolig, og litt halleluja, og alle slags mystiske ting, Men de 
nekter å tro på den ene tingen som vil hjelpe dem å sortere ut det virkelige 
fra det fanatiske, og det er Læren om Kristus og de prinsippene som broder 
Branham la ut for oss i dette Budskapet. 
 



Vi leser at apostelen Paulus lærer oss, idet han taler om Jesus, Guds 
Sønn, han sa: Kolosserne 2:9 For i Ham bor hele Guddommens fylde 
legemlig. 
 
Og Bibelordboken definerer ordet bor, som: Å huse permanent, det vil si å 
bo (bokstavelig eller figurativt): å bo som en beboer. 
 
Så Kolosserne 2:9 forteller oss at Gud huset Seg Selv i en permanent 
beboelse i sin Sønn. Men mange mennesker i dette Budskapet tror ikke på 
det som apostelen Paulus sa. Og derfor tar de det som William Branham sa 
ut av sin sammenheng. De tar dette som en åpen uttalelse, men det ble 
sagt med parameter, og de ønsker ikke de prinsippene og de parameterne 
som han fremsatte for å definere Guddommens fylde. Så de hører noen ord 
og nekter definisjoner av disse ordene.  
 
Det er så mange sitater hvor broder Branham plasserer fylden til å være av 
den samme kvalitet, men ikke av samme mengde. Så når de ser ett sitat 
der han sier at Guds fylde er nå i hele bruden, da hopper de til kvantitet i 
stedet for til kvalitet. 
 
Husk at i talen "Avdekkingen av Gud", der sier broder Branham at han må 
tale på en slik måte at det forårsaker at noen forlater oss, og noen drar seg 
tilbake, og andre til å begynne å tenke over ting. Og vi vet også at det står i 
Ordspråkene 14:12 Det er en vei som synes rett for en mann, men 
enden på det er dødens veier. 
 
Så her er det sitatet som de vil henge seg opp i.  
 
Fra talen 64-0629 Den Mektige Gud Avdekket 130. På den tiden, det var 
Gud i en Mann, Hans Sønn, Jesus Kristus. Vi tror det. Ikke bare en 
profet, ikke bare en vanlig mann, et vanlig menneske. Det var Gud i 
Kristus; Gud i en Mann; Guddommens fylde, legemlig i en Mann. Gud i 
en Mann!  
131. Nå er det Gud i mennesker, fylden av Gud i Guddommen, 
legemlig i hele Hans Menighet, manifesterer Seg Selv, oppfyller Sitt Ord. 
 
Men mange menn vil gå videre ut med dette. Og tar ikke i betraktning alle 
de nøye fremsatte læresetningene fra vår profet, for å forstå prinsippene 
som er involvert. I stedet for å se på hundrevis av sitater der broder 
Branham sa at Jesus hadde hele fylden, mens vi bare har et mål. Og 



han symboliserte det med havet og en teskje. Jesus hadde hele havet, vi 
har en teskje. 
 
Husk derfor alltid på dette. Og glem aldri dette prinsippet som han lærte oss 
at det er en fylde av kvalitet, og ikke en fylde av kvantitet. Legg merke til at 
prinsippet er kvalitet, ikke kvantitet. 
 
Og de som tror at Guddommens fylde bodde i William Branham, de har ikke 
noen Bibelvers eller sitater fra William Branham, Guds profet, til å gi støtte 
for sin tro. Det var ingen varighet i det som Gud gjorde i William Branham. 
Gud kom inn og salvet den mannen, Gud levendegjorde ham til en 
oppgave, og så forlot Gud ham. Han sa så ofte: «Dere vet hvem jeg 
venter på, jeg venter på Ham, jeg er helt hjelpeløs til Han kommer». 
Det høres ikke ut som en permanent beboelse for meg. 
 
Fra talen: 63-0627 Jesus Kristus den samme 106. "Hva venter du på, 
broder Branham?" Jeg venter på Ham. Det er riktig. Hvis Den ikke kommer, 
da kan jeg ikke gjøre det. Det er det hele. Jeg bare venter på Ham. Riktig.  
 
Igjen, fra talen 60-0713 Blinde Bartimeus 94. Jeg stoler på at Han vil gi 
oss Sitt Nærvær. Hvis Han gjør det, må da Hans store velsignelser være 
over oss. Vær ærbødig; tro. Du sier: "Hva venter du på, broder Branham?" 
Jeg venter på Ham. Det er nøyaktig ... Hvis Han ikke kommer, da kan jeg 
ikke gjøre noen ting. Men hvis Han salver meg, da kan jeg gjøre det. 
 
Og igjen, fra talen 58-0214 Jesus Kristus Den Samme 59. "Du sier: 
Hvorfor venter du, broder Branham?" Jeg venter på den salvelsen. Det 
stemmer. Det er helt riktig. Jeg kjenner ikke denne mannen, kjenner ikke 
noen av dere. Nå, dere der ute, bare fortsett å tro og be om at Herren vil 
tale ting til meg. Jeg venter på Ham. Hvis Han ikke kommer, den eneste 
tingen som jeg da kan gjøre, er å legge hendene på dere som er syke. 
Det er det hele.  
 
Og definisjonen av ordet "bo" eller "bodde", er at det er et intransitivt verb 
som betyr:1: Å bli værende for en tid. 2: Å leve som en beboer, en 
permament bolig. Og ordet bebo er et verb som betyr: Å leve eller å 
være fast bosatt; å bo, å leve eller fortsette i en gitt tilstand eller 
forfatning. 
 



Men problemet er at så mange kanskje kjenner noen ord i det engelske 
språket. Men det finnes også regler for dette språket.  
 
Fra talen 62-0119 Et Tegn 125. Den samme Hellige Ånd som var over 
Ham uten mål, kommer over Hans menighet etter mål. Men det er den 
samme Hellige Ånd, den samme Gud. Det er et tegn.  
 
Og igjen i talen 62-0623 Utholdende 13. Men du skjønner, i Kristus 
bodde Guddommens Fylde legemlig. Han var Gud. Vi er en del av 
denne Ånden. Den ble gitt til oss etter mål, men til Ham uten mål. Men 
hvis jeg tok en skje med vann, eller en kopp med vann, ut av havet her ute, 
da ville det være de samme kjemikaliene i det vannet, som det ville være i 
hele havet. Så det er slik den Hellige Ånd er. Når Den er i oss; er Den 
ikke så overdådig, men det er nøyaktig den samme Ånden, Den gjør de 
samme tingene. 
 
Han kunne ikke si dette et dusin ganger eller hundre ganger: "Vi har et mål, 
eller en teskje, og Jesus har hele havet", og deretter motsi seg selv, og si at 
vi begge har fylden uten mål. Det ville være helt ute av sammenhengen 
med hans egen undervisning.  
 
Og den andre tingen som de gjør med det sitatet, er at de endrer på hans 
ord. Han sa: "Guds fylde i Guddommen, legemlig i hele Hans Menighet, 
manifesterer Seg Selv og oppfyller Sitt Ord. 
 
Men han sa det ikke slik som de siterer det, Hele fylden er i Menigheten. 
Nå, det er to forskjellige ting, hele fylden i menigheten og fylden i hele 
menigheten. 
 
Og det bringer opp punkt nummer 2) Hvem er forresten menigheten? Og 
hvem er forresten legemet? Det er den samme tingen. Så hvem er 
menighetens hode og hvem er legemets hode? DET er den samme 
personen.  
 
Kolosserne 1:18 Og han (Paulus snakker her om Jesus Kristus) Og han er 
hodet for legemet, (som er) menigheten, Han som er begynnelsen, Den 
førstefødte av de døde, for at Han skal være den øverste myndighet i alle.  
 



Så hvis Jesus Kristus er Legemets hode, da er Han også menighetens 
hode. Og hvis fylden bor i Ham som en permanent bolig, da har Han den 
uten mål. Men resten av legemet, fra nakken og ned, har den etter mål.  
 
Det er den eneste måten å se på det på en rett måte. Å tenke slik som de 
lærer, at Gud ikke lenger finnes, etter at Han øste seg inn i Sønnen, og 
Sønnen finnes heller ikke lenger etter at Han øste Seg inn i menigheten. 
Dette er så idiotisk at jeg bare må stille et spørsmål til disse menneskene. 
 
Siden de har et hodeløst legeme, ifølge deres undervisning, der hele Gud 
eksisterer i menigheten, hvem kontrollerer da universet?  
 
Kolosserne 1:16 For i Ham ble alle ting skapt, de som er i himlene, og som 
er på jorden, både synlige og usynlige, enten det er troner eller 
herredømmer, myndigheter eller makter. Alle ting ble skapt gjennom Ham 
og i Ham.  
17 Og Han er før alle, og i Ham er de alle ført sammen.  
18 Og Han er hodet for legemet, menigheten, Han som er begynnelsen, 
Den førstefødte av de døde, for at Han skal være den øverste myndighet i 
alle.  
19 For det var etter Faderens velbehag at hele fylden skulle bo i Ham, (Det 
betyr å bo permanent) 
 
Måten de lærer dette på, er at de har tre glass, og et er fylt med vann, det 
er Faderen. Og Faderen utøser alt Han er, inn i Sønnen, og de kvitter seg 
med Faderens glass. Så utøser Sønnen alt det Han er, inn i menigheten, og 
de kvitter seg med Sønnens glass. Da er alt som er tilbake, Guds fylde i 
menigheten.  
 
Så det finnes ikke mer noen Far, og det finnes ikke mer noen Sønn. Det er 
alt sammen nå i menigheten. Og broder Branham sa at dette er en katolsk 
lære, som jeg viste dere i forrige uke. 
 
Så jeg har noen spørsmål til dem som tror på dette. Hvor er da suverenitet? 
Gud er suveren, men er bruden suveren? Suveren betyr at du ikke står 
ansvarlig overfor noen. Du er over alle ting og kontrollerer alle ting. Kan du 
vise meg én person i Kristi legeme som er suveren? 
 
Og hvis alt det som Gud var, det utøste Han inn i Sin Sønn, og deretter, fra 
sønnen ble alt utøst inn i menigheten. Så hvor er nå Guds allvitenhet? Hvor 



ble det av den? Og hvor gikk Guds allmektighet hen? Hvem har nå disse 
egenskapene? Og hvis Guds fylde nå er i menigheten, da, hvis Gud betyr 
et objekt for tilbedelse, hvem er nå gjenstand for tilbedelse, ettersom 
Faderen og Sønnen ikke lenger eksisterer? 
 
Jeg håper at du kan se dårskapen i den slags lære. Det er tåpelig og ikke 
engang halvt gjennomtenkt. Men det kom fra menn som ønsket så veldig å 
være en lærer, og konkurrere om å bli den øverste læreren. Og det er så 
kjødelig endog å tenke i slike vendinger. Men de gjør det. Og ved deres 
frukter skal du kjenne dem. Og det er så mange hull i deres tenkning fordi 
de viker bort fra prinsippene i Kristi lære, som sier at Han hadde den uten 
mål, og vi har den etter mål. Men det er den samme Ånden, bare at det er 
forskjell på målene.  
 
La oss se på det på denne måten. Det er den samme Ånden, ikke sant? Og 
i kroppen vil hjertet passere igjennom et større mål av livet i blodet, enn noe 
annet organ i kroppen. Lillefingeren har et veldig lite mål av blod som 
strømmer gjennom den. Men hjertet har alt blodet som strømmer gjennom 
der.  
 
Så alt sammen kommer tilbake til kvalitet vs. kvantitet, slik som broder 
Branham lærte det. Og Paulus sa: «For ved én Ånd blir vi alle døpt inn i 
ett legeme». Og Jesus var den første som mottok dåpen i Den Hellige Ånd, 
og Han mottok hele fylden uten mål. Men du og jeg mottar den samme 
Ånden, etter mål. 
 
Spørsmål 2) "I dine prekener, avdekking av Gud nr. 204 "Forstå Dyrets 
Merke, og Det Synlige for å Vite at Det Har Kommet," og også i Satans 
Eden nr. 4 "Den vantro og hans dømmekraft", her har du i stor grad forklart 
hva denne såkalte "Covid19-vaksinen" egentlig er. I lys av disse to 
studiene, kan vi da si at: "Denne vaksinen, som modifiserer det 
menneskelige genet, i seg selv er dyrets merke"? 
 
Svaret er: Nei. Dyrets merke er et merke av frafall. Og du mottar det i det 
øyeblikket Hvor du forkaster Den Hellige Ånd og Hans Ord. Men selve 
injeksjonen er det som brukes til å bringe frem forbannelsen i 
Åpenbaringen 16:1-2, som er den alvorlige blodpropp-lignende tilstanden 
på alle de som har dyrets merke. Og injeksjonen blir også brukt til å 
innføre den boikotten som er forbundet med dyrets merke. 
 



Akkurat slik som denne rosa kledningen til visepresidenten var det synlige 
som var nødvendig for å vite at den sjette visjonen var blitt oppfylt, på 
samme måte måtte det også komme en boikott, og noe for å gi et 
permanent merke i kroppen til den vantro, de som hadde avvist Gud og 
Hans Ord. Så bare sett dere tilbake og se på når denne tingen utfolder seg. 
Og glem aldri hva vår profet sa i sin tale, Jesabel religion.  
 
61-0319 Jesabel religion 102. Så en dag, etter at synden hadde krevd sitt 
offer, og Gud hadde brakt Sitt folk ned på sine knær … Jesabel tok alt, 
hun utryddet alt sammen, og hun vil gjøre det igjen! Det er SÅ SIER 
GUDS HELLIGE BIBEL: “Hun vil gjøre det igjen!” Hun er der på tronen 
nå, bak nikkedukken; vrir det akkurat til det hun vil, ingen kan stoppe 
henne. 
 
Så det er så godt som over, mine brødre og søstre. Og ingen vil noensinne 
reise seg for å stoppe det som kommer. Og vi har alle visst dette, men vi 
hadde sannelig håpet at Trump ville bli brukt til å utsette det uunngåelige.  
 
Så han sa: Sannelig, ingen vil stoppe henne nå, for det de ikke klarte å 
oppnå i de religiøse sirklene, det tok de inn i politikken, og der fikk de det til.  
 
Så hvor gjorde de det? Han sa: "I politikken." Selv om den katolske kirken 
er en religiøs organisasjon, så vil hun bringe sin makt inn i politikken, og da 
vil det synlige bli klart. 
 
Det var nøyaktig det de gjorde. Og i det politiske vil det komme en 
boikott (og hva er en boikott? Det er en Ekskluderingskultur) som fører 
nøyaktig tilbake til dyrets merke, like så sikkert som jeg står her, ser 
dere, slik Bibelen sier det.  
Og hvor ser vi boikotten i dag? Det blir kalt et vaksinasjonskort. Og i mange 
demokratiske stater har de det, fordi de kan slippe unna med det. Hvis du 
ikke har tatt "vaksinen", blir du boikottet. Du kan ikke ha en sosial samling, 
du kan ikke gå i kirken. Du kan ikke gå på store sammenkomster som 
ballspill og musikk konserter. Du kan ikke reise med massetransport. Og 
det er allerede tredd i kraft i noen områder av verden at du ikke kan 
beholde en jobb, og du kan ikke få arbeidsledighetstrygd hvis du mister 
jobben, og du kan ikke gå til matbutikken, og du kan ikke ta ut pengene 
dine i banken. Dette er akkurat slik som Skriften beskriver det angående 
denne boikotten, for alle de som ikke har merket. 
 



Så, hva er en boikott? Det er ikke noe annet enn en 
"Ekskluderingskultur". Og verden er full av Ekskluderingskultur i dag, 
og dette er intet mindre enn en boikott. Og vi ser det over hele verden. Ikke 
bare noen få land, men over hele verden. 
 
Spørsmål 3) I Satans Eden nr. 4 "Den vantro og hans dom", hørte vi deg 
fordømme denne propagandaen av Covid19-vaksinasjonen gjennom TV. 
Men vi ser også i dag at TV-apparater kommer inn i de Budskaps-troendes 
hjem for fullt. Og de som gjør det, forsvarer dette med å si at "skitt finnes 
overalt" (telefoner, Internett, etc.), hva tenker du om det?" 
 
Svar: Så hvis dette er deres unnskyldning, da sier jeg: "Finner vi ikke også 
hor overalt, og det samme gjelder narkotikaavhengighet og uanstendighet? 
Så gir det oss en unnskyldning fordi vår nabo lever i hor, at det er ok for oss 
å gjøre det? Hva slags tenkning er det? Det er i hvert fall ikke tenkningen til 
Den Hellig Ånd. Det er sannelig ikke en tenkende manns filter. 
 
Broder Branham var veldig tydelig på at vi skulle kvitte oss med 
TV-apparater i hjemmene, fordi den innflytelsen som de bringer, ikke er av 
Gud. En person fra Amish-folket ble spurt: "Hvorfor får ikke Amish-folket 
noen Covid-sykdom?" Og han svarte: "Fordi vi ikke har TV i vårt hjem." 
 
Ikke én av de 20 beste nasjonene i verden innen medisin, har ennå klart å 
isolere ut og rendyrke et COVID19-virus. Derfor, hvis de ennå ikke har 
isolert dette viruset, hvordan kan de da vite om ikke en person bare har et 
vanlig influensavirus? De bruker PCR-testen. Men denne Nobelprisvinneren 
som oppfant PCR-testen, sa at den ikke var ment å skulle diagnostisere 
sykdom. Han sa at den bare er et forskningsverktøy for å forstørre DNA. 
Han sa at ingen skulle få sin helse diagnostisert ved å bruke PCR-testen, 
Han sa at hvis du skrur opp forstørrelsessyklusene tilstrekkelig, da kan du 
finne hva du vil. Og det var akkurat det de gjorde, etter instruksjon fra WHO 
og NIAH og CDC. 
 
Broder Branham sa i talen: 65-0815 Og Vet Det Ikke 165. Nå, se den 
Ånden som følger etter det. Det vil komme en tid, i Herrens Navn, da folk 
vil bli fullstendig sinnssyke. Bibelen sier det. De vil skrike og rope. Store 
og skremmende ting i fantasien deres. Radioene og slikt, eller TV 
programmer, produserer det frem. Det vil oppstå slike ting som maur på 
jorden, som vil være så høye som fjorten trær. Det vil fly en fugl over 
jorden, med et vingespenn på fire eller fem miles. Og folk ser dem, de vil 



skrike og rope, rope om nåde. Men det vil være Plager. Vent til jeg skal 
tale om disse pestene som skal bli åpnet opp. 
 
Så hvis det skal komme pest, er ikke da denne endetiden galskap et 
resultat av de store legemiddelselskapene? Blir ikke legemidler, i 
Åpenbaringen 18:23, kalt trolldom? 
 
Ordet "trolldom" brukes to steder i Skriften. Og begge disse er på slutten av 
Åpenbaringsboken, og de omtaler den store trengsel-dommen over 
legemiddelselskapene. Vi brakte dette ut for noen måneder siden. Men for 
å friske opp tankene dine, la oss lese det.  
 
Åpenbaringen 18:23 Og lys av lampe skal aldri mer skinne i deg, (Så 
evangeliets lys er avsluttet. Dette er etter bortrykkelsen av de utvalgte.) og 
røst av brudgom og brud (hennes ekko av Hans Røst) skal aldri mer 
høres i deg. (Så Han er borte, og det er hun også) For dine kjøpmenn var 
de store menn på jorden, og ved din trolldom ble alle folkeslag forført. 
 
Dette ordet, trolldom, er fra det greske ordet, Farmakeia. Og det betyr magi 
og hekseri. Vet du hvordan folk bare måtte ha den nye vidundermedisinen? 
Det er som magi, fordi det er magi, Hokus Pokus. Og nå føler du smerte, og 
her er pillen, og da har du ikke smerte mer.  
 
Men det er alt sammen et bedrag, fordi det kurerer ingenting. Alle pillene du 
tar, kurerer ikke noe, det bare demper signalet til kroppen om at noe er galt. 
Medformin, det kurerer ikke diabetes? Det bare bedrar kroppen slik at du 
kan leve med den, og du kan unngå å bli verre, men du føler den ikke før 
du dør av den. Alle disse såkalte vidunder-pillene, det er ikke noe 
annerledes enn om bilen din har et varsellys tent, fordi det er 
motorproblemer. Og du liker ikke den pipelyden eller det lyset som er tent. 
Så da tar du en avbiter-tang og kutter av ledningen til signallyset. Vel, det 
kvitter deg ikke med problemet. Det bare skjuler problemet, og gjør at du 
slipper å måtte se de mulige konsekvensene i øynene. Og det er ikke noe 
annerledes enn frelsen, og det å utsette det uunngåelige. Så i stedet for å 
bruke Guds vei gjennom riktig ernæring, kan du bare ta piller og spise alt 
det søppelet som du måtte ønske. Og slik vil du ikke føle deg elendig, før 
det er for sent, og de kanskje blir nødt til å amputere en legemsdel. 
 



Men bare ta den magiske pillen, så blir alt bra. Og det blir kalt, i 
Åpenbaringen 18: "ved din trolldom (deres magi og hekseri) ble alle 
folkeslag forført. 
 
Så farmakeia handler om bedrag. Bibelen sa det. Det spiller på folks sinn, 
og de tror at pillen hjelper, når et placebo vil gjøre den samme jobben i de 
fleste tilfeller. Og det er et BEDRAG. 
 
Og det andre verset finner vi i Åpenbaringen 9:20 Men resten av 
menneskeheten, de som ikke ble drept ved disse plagene, omvendte seg 
ikke fra sine henders verk, slik at de sluttet å tilbe demoner og avgudsbilder 
av gull, sølv, kobber, stein og tre, slike som verken kan se eller høre eller 
gå.  
21 Og de omvendte seg ikke fra sine mord eller fra sin trolldom eller fra 
sin kjønnslige umoral eller fra sine tyverier. 
 
Mord? Trolldom? Visste du at dødsårsak nr. 3 i USA, er medisinsk 
feil-behandling? Folk dør fordi legen foreskrev et feil legemiddel, eller et 
legemiddel som den neste legen ikke visste at pasienten tok. Og han 
foreskrev en my medisin, og kombinasjonen av disse to medikamentene 
drepte pasienten. Og ingen havner i fengsel. Og det var før COVID sin 
Bakteriekrigføring. Vel, den medisinske feil-behandlingen fra feil bruk av 
respiratorer, og at de ikke tillater kjente preparater som har fungert i over 70 
år, slik som Ivermectin, og HCQ. Men de skyver frem en pille kalt 
Remdesivir. Og den har blitt bevist i studier å forårsake nyresvikt hos hver 
tredje pasient som bruker den. Så mye for magi? Det er mord, og Bibelen 
sier det. 
 
Her leser vi en artikkel som blir kalt:  
Farene ved remdesivir-behandling. Det finnes INGEN virkelige data 
som viser at covid-19 vaksiner reduserer risikoen for 
sykehusinnleggelse og død. Akkurat nå sjokkerer sykehusdata fra 
Storbritannia verden, og gir alvorlige bevis på vaksinesvikt og 
vaksineindusert død. I Storbritannia er for tiden opptil 80 prosent av 
COVID-dødsfallene fra vaksinerte mennesker. 

 
https://www.beckershospitalreview.com › Folkehelse › nesten 60% av 
sykehusinnleggelser-av covid-19-pasienter-i-Israel-er fullt vaksinerte, viser 
studiefunn 



Av alle pasienter i Israel innlagt på sykehus med COVID-19 per 15. august 
2021, var 59% fullt vaksinerte, ifølge en vitenskapelig august-rapport fra 
HMO, i Israel.  
 
Igjen, medisinske bedrag, slik vi blir fortalt i Johannes Åpenbaring.  
 
Broder Branham sa i talen 64-0119 Shalom 22. Og det ser ut som at tiden 
er slik at du kan knapt se en som virkelig skiller seg ut, som er slik som 
menn skulle være. Jeg ... Selv når jeg tar det tilbake, fra det åndelige nå, til 
det naturlige, så ... Det virket for meg som menn tar på seg fløyelsrosa 
sko, og alle slags ting som det. Det virker bare som om de har blitt 
mer slik som kvinner. Og kvinner som røyker sigaretter, nå har de fått seg 
sigarer, og de bare ... Og de klipper håret slik som menn, og det virker som 
om den elegante damen, noe av det feminine er blitt borte. Og den 
virkelige maskuline mannen er blitt borte. Alt hva han ser ut til å tenke 
på, er noe ondt om noen andre.  
23. Jeg tror at det er omtrent slik som det var i begynnelsen: Alle tanker i en 
manns hjerte blir stadig ondere. Våre programmer, TV og radio er 
usensurert. Menn kan si omtrent hva som helst, det som de ønsker å 
si, til og med banning, og fremsier skitne, smussige vitser, som rett og 
slett ikke burde vært sagt, ikke engang i en skjenkestue. Likevel kan de si 
det på TV, på radio, og sende det rett inn i folkets hjem. Det virker som 
om det dypeste mørket kontrollerer alt sammen. Hele verden ser ut til å 
være besmittet.  
 
Og broder, internett er til og med fylt med pornografisk materiale. Så alt er 
skittent. Internett var ment å være et verktøy for kommunikasjon og 
forretninger, men djevelen har brukt det til å forderve, akkurat som han 
gjorde med TV og radio. Så hvis du ikke bruker det av rettferdige grunner, 
da bør du holde deg unna det, slik som vi gjør med radio og tv. 
 
Fortalte ikke broder Branham oss at TV og radio er den 4. dimensjonen. Og 
fortalte han oss ikke at kreft og alle sykdommer er fra den 4. dimensjonen? 
 
55-0403 Fellesskap Ved Gjenløsning 107. I den fjerde dimensjon, folk 
kan bevise at nå, rett gjennom dette rommet, kommer det 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 utover 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. Og grunnen til at vi ikke kan se TV-bildene, vi er, våre 
kropper er ikke blitt satt som instrumenter for å fange opp ting som blir 
sendt mekanisk.  
109 Men når vårt legeme kommer 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.  
 
Og hør nå hva broder Branham forteller oss i sin tale: 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. 
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. 
 
Hvorfor tror du at vår Gud sendte profeten, og fortalte oss at vi måtte bli 
kvitt TV-er og radioer. De er fjerde dimensjon. Og alle sykdommer kommer 
ut fra den fjerde dimensjonen. Så han sa: Bli kvitt den TV-en. Men vil folk 
lytte? Nei, de tror at de kan kontrollere det. La meg fortelle deg noe. Gud 
bor i den sjuende dimensjon, og Gud er Ordet. Og Satan og hans demoner 
bor i den fjerde dimensjonen, med radio, TV og internett. Og broder 
Branham sa at folk pleide ikke å tillate sine barn å gå på kino. Og han sa at 
Satan lurte dere trill rundt, og satte TV-en inn i hjemmet.  
 



64-0215 Påvirkninger 6. Nå, vi finner det vanligvis ... Jeg tror i dag at vårt 
store problem med det som vi tenker er ungdomskriminalitet, det er en 
foreldrekriminalitet, en kriminalitet i hjemmet. Våre folk kom bort fra det 
som de burde ha blitt stående med. Kirken ble lunken eller kald, og barna 
kom ut i verden.  
7. Vel, Hollywood legger ut mange filmer, TV sendinger, og så videre. Det 
er til og med usensurert, hvor de banner og misbruker Guds navn, til ingen 
nytte. Og det pleide å være slik at det var galt for barna, i de kirkene som 
lærte hellighet, å gå på kino, eller en filmfremvisning. Og nå fikk Satan ett 
byks forbi dere ved å bringe det rett inn i hjemmet i form av en TV, og 
deretter usensurert, og så videre. Og det er Satans måte til å gradvis 
komme seg inn på. 
 
Hvorfor? Fordi han og hans demoner bor i den fjerde dimensjonen. Og du 
åpner opp hjemmet ditt for å tillate at den dimensjonale portalen, kalt TV, 
kommer inn i hjemmet ditt. 
 
I talen: 62-0908 Nåværende Stadium Av Min Tjeneste 22. Men gjennom 
vitenskapen har vi kontakt med den fjerde dimensjonen, slik den var. 
Fordi, rett gjennom denne bygningen kommer det nå bilder, 
radiostemmer, TV-bilder, som våre sanser ikke kan kontakte. Men de 
har et rør eller en krystall som fanger opp disse bølgene, og som 
manifesterer dem. Så dere skjønner at rett i denne bygningen er det 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 tingene som 
vitenskapen har oppfunnet, men vi vet at det beviser for oss at der finnes 
en fjerde dimensjon. 
23 Nå, den femte dimensjonen er hvor synderen, den vantro dør og går til. 
Den femte dimensjonen er på en måte, vel, den redselsfulle 
dimensjonen. Og når en kristen dør, går han inn i den sjette 
dimensjon. Og Gud er i den syvende dimensjon. 
24 Så dere ser, når den kristne dør, går han under Guds alter, rett inn i 
Guds Nærvær, under alteret. Og han er i hvile. 
 
Hør etter nå. Han sa at disse dimensjonene går rett gjennom hjemmet 
ditt, så det er ingen måte å stoppe det på. Men du kan ikke se det fordi det 
er i en raskere dimensjon. Så det kreves noe for å fungere som en portal, 
for å åpne den dimensjonen til de tre dimensjonene som du lever i. Han sa 



at en TV vil bruke en krystall eller et rør for å åpne den dimensjonen til 
denne dimensjonen. 
 
Vel, Satan lurte dine foreldre, og brakte denne skitten inn i hjemmet. Men 
hva har han gjort for denne generasjonen? Han har lagt den i lomma deres, 
(mobilen) så de kan bære den med seg hvor enn de går. 
 
Og folk er så fascinert av dette at du kan sitte sammen med dem i et rom, 
og de er så oppslukt i deres dimensjonale portal, at de ikke engang 
oppfatter at du er der.  
 
Vel, du har makt til å ta et valg. Du kan enten åpne den fjerde dimensjonen 
av demoner, eller du kan slå den av. Og vet du hva som er så 
eiendommelig? Den samme enheten som kalles en mobiltelefon, som 
passer i lommen din, den kan ikke bare åpne opp og komme under 
innflytelse av den fjerde dimensjonen, men den kan også åpne den 
syvende dimensjonen. Og du kan velge å bruke den enheten til å endre den 
atmosfæren som er rundt deg, ved å lytte til Guds røst til denne 
generasjonen. Eller du kan velge å lytte til demoner, og deres smuss og 
skitt og fordervelse. Det er ditt valg. Det ligger bokstavelig talt i dine hender. 
 
Slik som Josva sa: Josva 24:15 Så velg i dag hvem dere vil tjene ... Men 
jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Lytt til Gud eller lytt til djevelen. 
Portalen til den innflytelsen er i lommen din. 
 
Broder Branham sa i talen: 63-1114 Påvirkninger 50 Og så finner vi andre 
ting. Det pleide å være slik at det var galt av hellighetsfolket å gå på 
kino eller se filmer, vet dere. Nå går de dit hele tiden. Skjønner? Og så 
lurte Satan dere trill rundt, han satte en TV rett inn i deres hjem, og han 
satte den fast der inne. Men alle disse tingene, det som pleide å være 
galt.  
51. Vel, hva er det? Det kommer inn så gradvis. Og før du vet ordet av 
det, så har det bare fått et tak på deg. Det er som en slyngplante som 
vokser rundt deg. Nå, hvis du vil holde den slyngplanten borte fra deg, 
(Skjønner?) så bare hold deg selv tildekket i Jesu nærvær, i Ordets 
nærvær, og bli værende sammen med Det, (Skjønner?) og du vil da ha 
en rett vekst. Disse tingene er bedragerske, og de trekker deg bort fra 
veien. Kristus drar deg opp. Dette trekker deg ut til siden.  
52. Og så ser du en kvinne, slik som en pastors kone, eller en pastor, som 
begynne å gjøre noen bestemte ting. Og hele menigheten hans vil si: "Vel, 



vår pastor gjør det. Pastorens kone gjør det. Hvorfor skulle ikke vi kunne 
gjøre dette?" Du påvirker noen. Og sørg for at du påvirker dem riktig, 
mot den rette veien, og til å gjøre de tingene som er rett. 
 
Ja vel, så det bringer oss til Spørsmål 4) "Du sa nylig i din tale i 
Nord-Carolina, med tittelen: «Tro på Brudetidsalderens løfter»: "Unngå 
denne vaksinen. Men hvis du blir tvunget til å ta den, må Da Gud 
beskytte deg." Mente du for brødrene, at de kunne bli vaksinert, når de blir 
presset til det, og at Gud ville beskytte dem? Eller har vi misforstått hva du 
egentlig mener?" 
 
Svar: Det jeg mener er at hvis de holder deg nede og injiserer deg med 
makt mot din vilje, da tror jeg at Gud ville gå imellom og beskytte deg. Men 
hvis du tar den som et spørsmål om valg, at du for eksempel gjør det for å 
beholde en jobb, da er det ditt valg, din beslutning om å akseptere dyrets 
system over Guds Ord. Det er en prøve på din tro. Og Gud følger med på 
hva du gjør, og de valgene som du tar. Det er ikke annerledes enn at folk 
aksepterer en organisasjon, uansett hva deres motiv måtte være. Husk: 
Meninger, verdier og bedømmelser, det er Guds doxa, men det er også 
menneskets doxa. Det er derfor at Guds Ord forandrer oss fra vår doxa til 
hans Doxa. Og du kan ikke få den forandringen ved å stille deg inn på den 
fjerde dimensjonen. Bare på den sjuende dimensjonen. Så Gud ønsker å 
se hva du vil gjøre. Derfor, hvis du verdsetter jobben din mer enn Guds 
Ord, gjør da hva du skal gjøre. Men forvent ikke at Gud skal hjelpe deg. 
 
Spørsmål 5) "I din tale i Nord-Carolina, «Tro på Brudetidsalderens 
løfter», kommenterte du et sitat av profeten fra talen, Bortrykkelsen ... 
"Skolmen har trukket seg bort fra den. Og hveten må ligge i nærværet 
til solen for å bli modnet." Du sa at dette sitatet var dårlig transkribert. I 
stedet for Sol, skulle de skrevet Sønn, dette er en bemerkelsesverdig og 
interessant uttalelse. Kan du være så snill å gi en nærmere forklaring på 
dette?" 
 
Svar) Han snakket om Guds Sønn og Guds Sønns liv, og hvordan Gud 
oppreiste Sin Sønn. Han snakket ikke om en soloppgang. Det kunne nesten 
bli oppfattet som å skulle se på den talen på en hedensk måte.  
 
Den ubeseirede Solguden, Sol Invictus, var den offisielle solguden i det 
siste romerske imperiet. Keiser Aurelianus gjeninnførte solguden og kulten i 
274 e.Kr. Keiser Konstantin, også kjent som Konstantin den Store, gjorde 



praktiseringen av kristendommen lovlig i Roma, men han fortsatte å ha sine 
mynter inngravert med ordene "Sol Invicto Comiti", som betyr: Forpliktet til 
den uovervinnelige solen. 
 
Bursdagen til den ubeseirede solen ble feiret på den romerske festivalen 
"Dies Natalis Solis Invicti", den 25 desember. Og det er ofte blitt satt frem 
en teori om at Konstantin også var involvert i bestemmelsen om å velge 
denne dagen som en feiringsdato for Kristi fødsel. 
 
Fra serien "Sønnens Oppstandelse", her begynte jeg den serien med å si 
følgende:  
 
"Denne formiddagen, før vi begynner vårt studium av broder Branhams 
tale: "Det er Sønnens Oppstandelse", da vil jeg påpeke at i den skriftlige 
teksten og på bokomslagene, der står det som tittel: "Det er solens 
Oppgang." 
 
"Nå pleier jeg vanligvis ikke å starte en serie fra en av broder Branhams 
taler med å snakke om tittelen, men jeg føler at jeg må, fordi jeg kjenner de 
som satte sammen denne boken. Og de brukte ordet "sol" fordi de tok det 
fra teksten i det Skriftstedet som broder Branham brukte. Men i selve talen 
refererer broder Branham til at han ikke snakker om sol, men snarere om 
sønn. Om Gud selv.  
 
Derfor tror jeg at broder Branham refererte til Guds Sønns oppstandelse, 
eller den oppstandne Kristus. At det ikke er solen som han taler om, men 
han peker oss til Guds oppstandne Sønn og Den store Ånd som levde i 
Ham, og som var tilbake på scenen. Og for å forstå hvorfor jeg har valgt 
denne talen og kalle denne serie: "Sønnens Oppstandelse", da skal vi bare 
hoppe fremover og se i avsnitt 20, for å se hva denne talen handler om.  
 
Det handler ikke om solen, men det handler om SØNNEN. Og tittelen skulle 
dermed være "Sønnens Oppstandelse."  
 
65-0418M Det Er Solens Oppgang 40. Første gang solen steg opp i 1. 
Mosebok, brakte den et budskap om at det vil være liv på jorden, jordisk liv. 
41 Men denne gangen da solen steg opp, var det en dobbel soloppgang; en 
annen Sønn som oppstod. Det var ikke bare s-o-l-e-n som oppstod, det var 
S-ø-n-n-e-n som hadde oppstått for å bringe Evig Liv til hele Guds lovede 
Sæd, de som Han ved forutvitenhet hadde sett ligge på jorden. 



42 Heller ikke plantelivet kunne levd der tilbake i begynnelsen uten s-o-l-e-n 
til å bringe det til liv; ikke noe mer enn i dag, når Guds sønner er på jorden, 
det er nødvendig med S-ø-n-n-e-n-s Lys for å bringe dem til Evig Liv, Hans 
utvalgte som Han kjente før verdens grunnleggelse. Han hadde utvalgt dem 
i Seg Selv før verdens grunnleggelse. 
43 Og på Påskemorgen, da, et eller annet sted i denne skitten, lå våre 
legemer på den tiden, for vi er jordens støv. Og i Himmelen var det en 
Minnebok, og Hans attributter var i Ham, visste at fordi denne Guds Sønn 
oppstod, da ville Den også reise opp til Liv enhver sønn som var 
forutbestemt til denne store tiden. Han visste at det ville skje. Og det var en 
enda herligere sønn-oppreisning enn det som var i begynnelsen, på den 
tiden da det først begynte. 
 
Vel, den personen som transkriberte dette fra lydbåndet, fortsetter å bruke 
ordet "soloppgang" i stedet for Sønnens Oppstandelse. Så jeg har endret 
stavemåten til det som fokuserer vår oppmerksomhet, på Guds Sønn i 
stedet for solen. For soltilbedelse er hedensk, men Sønn-tilbedelse er 
ordinert av Gud.  
 
Men for at vi skal kunne ha et grunnlag for dette, da må vi gå til 1. Mosebok 
og begynne å lese, for å få en bakgrunn for denne talen. 1 Mosebok 1:1 I 
begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 
2 Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds 
Ånd svevet over vannene. 
3 Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys. 
4 Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. 
 
Legg merke til at første gang Gud taler, da forårsaker Han at en adskillelse 
finner sted, lyset blir adskilt fra mørket. 
 
Total adskillelse fra vantro 64-0121 3. Nå, tanken på at Guds Ord krever 
en total atskillelse ... Vi forstår dette bare ved at vi leser Ordet og ser Ordet 
manifestere Seg Selv.  
4. Nå, i begynnelsen, 1. Mosebok 1:3, finner vi dette. “det var mørke over 
det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene. Da sa Gud: Bli lys! Og 
det ble lys. Og Gud så lyset at det var godt; og Gud skilte lyset fra mørket.” 
Så Guds Ord begynte å adskille lyset fra mørket, fra begynnelsen, og slik er 
det fortsatt den dag i dag.  
 



53-0729 Spørsmål og Svar Om 1. Mosebok 28. Nå, legg merke til dette. 
Så, etter en stund begynner jeg å se et lite hellig Lys som begynner å 
bli formet, som en liten halo, eller noe slikt. Du kunne bare se det gjennom 
åndelige øyne. 
29 Men se nå, mens vi ser på det, hele menigheten nå. Vi står på et stort 
gelender, og vi følger med på hva Gud gjør. Og vi vil komme rett ned til 
dette spørsmålet her, og dere vil se hvordan Han bringer det inn. 
30 Nå, ingen har sett Gud. Og nå, den neste tingen som vi begynner å 
se, ved overnaturlige øyne som ser, da ser vi et lite hvitt Lys som blir 
formet der ute. Hva er det? Dette ble, av bibellesere, kalt "Logos", eller 
"den salvede", eller "salvelsen", eller - som jeg skulle til å si: Den delen 
av Gud begynner å utvikle seg inn i noe, slik at mennesker kunne ha 
en slags ide om hva Det var. Det var et lite, et lite Lys som beveget 
seg. Han ... Det var Guds Ord. 
31 Nå, Gud ga selv en fødsel til denne Sønnen, som var til før det 
endog var et atom der, eller luft, for å lage et atom. Det var ... Jesus sa: 
"Herliggjør Meg, Far, med den herlighet som vi hadde før verdens 
grunnleggelse." Ser dere, langt tilbake over der. 
 
Legg merke til at broder Branham knytter lyset til at Gud selv gir en fødsel 
til en sønn. Kan ikke få det noe klarere enn det. 
 
53-0403 Syndens Grusomhet 39. La oss gå tilbake hundre millioner år før 
det fantes en verden, før det til og med fantes en stjerne eller noen ting. Og 
der kan du ikke se noe annet enn et tomt rom. Og hele dette 
tomrommet var Gud. I begynnelsen var Gud.  
40 Og nå, vi skal følge med på at et lite hvitt Lys kommer inn i 
eksistens. Vi vil kalle det: En Halo. Og det var Guds Sønn, Logos som 
gikk ut av Gud i begynnelsen. 
 
Ja vel. Altså, når tid var begynnelsen? I begynnelsen skapte Gud ... 1 
Mosebok 1:1 
 
Legg merke til at han også sier dette, og han knytter det til 1 Mosebok 1, i 
begynnelsen. Og også i dette neste sitatet. 
 
50-0815 Hvem Er Gud? 16. Han var først Gud, Jehova. Og ut fra Ham ... 
La oss bare se på et bilde nå, som et lite drama, slik at du kan få tak i det. 
La oss se at det kommer ut av verdensrommet, der det ikke er noen ting. La 
oss gjøre det til et lite hvitt lys, som et mystisk lys, som en halo. Og det var 



Logos, som gikk ut av Gud i begynnelsen. Det var Guds Sønn som 
kom ut av Faderens barm. Det var det som i begynnelsen, det var 
Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble kjød og 
bodde iblant oss. I begynnelsen var Gud. Og så, ut fra Gud, kom 
Logos, en del av Gud som gikk ut av Gud. 
La oss legge merke til dette. Nå må jeg lage dette før jeg går inn på det, 
akkurat som et lite bildedrama her for deg et øyeblikk, for å få et poeng til 
deg, Hvem ... Hva er i vår midte i kveld. 
 
Nå, i dette neste avsnittet snakker han om Guds sønn som kommer frem, 
og deretter, etter det, kom solen inn i eksistens. Så denne sønnen var der 
før solen. Og lyset i 1 Mosebok 1:3, kom lenge før solen, 1 Mosebok 
1:14-19. Solen ble skapt på den 4. dagen 
 
17 Og der inne ... Nå, se, dette er akkurat som et barn som leker foran 
døren. Det var Guds sønn, Logos. Og jeg kan se Ham der ute, og Han talte 
og sa: "Bli lys." Og det var ingenting der. Men det skjedde noe, og et atom 
tok en vending der, og begynte å virvle rundt der på denne måten. 
Solen begynner å komme inn i eksistens, fordi Han sa: "La det bli." Det 
er autoriteten. Hvor gjorde Han det fra? Jeg vet ikke. Det var ingenting å 
gjøre det fra. Men Han trodde på Sitt Eget Ord, og det ble lys. Jeg kan 
se en bit fly ut av det; det var en meteor. Etter noen millioner år, eller 
hundre milliarder år, hva enn du vil kalle det, og den sirklet langt utover. Jeg 
ser Ham stå der og følge med på den. Og den faller ned her inne. Han 
stopper den etter at den har falt noen millioner år, og lot den henge der i en 
bane. Her er en annen bit som flyr ut av solen. Den går over her og blir 
hengende, stopper den der. 
  
18 Hva gjør Han? Han skriver Sin første Bibel. Legg merke til at 
menneskene, tidligere kikket de opp mot himmelen. Og Han setter opp alle 
stjernene i himmelen, dyrekretsen. Og Han starter med Jomfruen, og ender 
opp med Leo, Løven. Kristi første komme, og det andre komme. Kom 
gjennom Jomfruen. Kom tilbake som løven av Juda stamme. Der setter han 
opp den første Bibelen. 
Åh, tilbake i de dager, gamle dager, da kikket de på disse tingene. I dag har 
Han skrevet Sin Bibel rett her. Men Han skrev Den først i himmelen, slik at 
mennesket ville kikke opp og innse at Jehova Skaperen bodde der oppe. 
Og så kan jeg se Ham, Han så på den ... 
Jeg kan se Ham tale til denne verden som henger der som en istapp, 
uansett hva den var, langt borte. Og Han beveget den over hit. Jeg kan se 



dette lille lyset gå ut. Nå har vi to nå. Faderen, og ut av Faderen kom 
lyset, Sønnen. Og jeg kan se det lyset bevege seg over hit og trekker 
jorden over, nærmere solen for å tørke den. Og Han begynner å…?… 
heve vannet opp, adskille landet, jorden fra vannet og så videre. 
Så begynner Han å skape. Og Han skapte fiskene i havet, plantelivet. 
Han satte pattedyrene på bakken. Det hele så bra ut for Ham. 
Da sa Han: "La oss skape mennesket i vårt bilde, etter vår liknelse." Er 
det riktig? Ja vel. Så Han skapte et menneske. Gud var Ånd, så han 
måtte være et ånds-menneske skapt etter Hans bilde. Han satte ham 
her på jorden for å lede dyrelivet og så videre, slik som den Hellige Ånd 
skulle lede Menigheten i dag. Det var mennesket. 
 
Legg merke til i dette siste avsnittet at Han taler om Guds sønn som 
kommer frem, og så sier Han at Han begynner å skape. 
 
Jeg håper disse spørsmålene og svarene vil hjelpe mange av dere til å leve 
for Kristus og la Hans innflytelse ta over deres liv, slik at deres vandring og 
vitnesbyrd er like mye til behag for Gud som vandringen og vitnesbyrdet til 
Enok var. 
 
La oss be ... 
 


