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Denne formiddagen skal vi lese flere avsnitt fra broder Branhams tale:
Avdekking av Gud, før vi kommer til kjernen av vårt emne. Men jeg ønsker å
lese disse avsnittene, fordi de vil legge ut en bakgrunn for det som vi skal
komme inn i. Og det er Ord hvor han forteller oss at vi går fra Ordet og inn til
Virkelighet.
Legg merke til hva broder Branham begynner å fortelle oss i § 231:
64-0614M Avdekking av Gud 231 Bak det gamle templet, i forhenget, hva var
bak der? Hva var Jehova? Hva var skjult bak der? Hva skjulte forhenget? Åh,
halleluja! Hva skjulte forhenget? Det skjulte Ordet. Forhenget, gamle
grevlingskinn, var skjult, det skjulte Ordet for deres naturlige øyne. Bak der,
også, var skuebrødet. Bak der, også, var Shekinah Glory. Men Det var helt
skjult for dem. Det var helt skjult. Hele Guds Herlighet var rett bak det
gamle grevlingskinnet, det er riktig, helt skjult for det naturlige øyet.
232 Det er det også i dag. Det blir kalt “en flokk med holyrollers, fanatikere”,
men de vet ikke hva som er skjult bak der. Det er det de ikke vet. Skjønner?
Nå, det er kanskje omkring 100 millioner mennesker som hevder å være kristne
i denne nasjonen, eller mer. Og de fleste av dem leser Bibelen sin. Og allikevel
så tror jeg at de fleste av de Bibel-lesende kristne i dag, ikke har noen peiling på
hva Bibelen sier. Ordet er der. Det var det samme Ordet som Daniel leste. Men
han søkte igjennom det Ordet etter de skriftstedene som ville handle om hans
tid.
Vi har et sted mellom to og tre millioner mennesker i verden som hevder å tro
dette Budskapet. Og likevel vil jeg si at de fleste av disse ikke forstår hva
Budskapet er?
De lytter til lydbåndene, og de leser talene. Men likevel, fordi de ikke har Den
Hellige Ånd, er det for dem bare taler, bare et Budskap. Det er som om de bare
skal si frem noen trosbekjennelser og noen dogmer som andre menigheter ikke
har. Og de fleste av dem, når de blir spurt om hva budskapet handler om, da vil
de peke på en mann som er sendt fra Gud. Og det er så langt som de kan ta
deg. De vet det bare ikke. Likevel har de Ordet, men Ordet er ikke en realitet for
dem. De har hørt midnattsropet, slik som også den uforstandige jomfruen

gjorde. Men de forstår bare ikke hva det ropet handler om. Og derfor er ikke
forberedt på å møte den tiden som de lever i.
Så nå skal vi granske disse tankene som profeten lærer oss i denne talen, og vi
skal tar dem til Guds Ord. Da er det mitt håp for deg, at du vil våkne opp fra din
søvn. At du vil åpne dine øyne for den dagen som du i virkeligheten lever i, og at
du kanskje kunne se det fra Guds Ord. For den eneste måten som du vil være
forberedt på hva som videre skal komme, det er ved å vite hva som skjer nå.
2.Peter 1:12 Derfor vil jeg ikke forsømme å minne dere om alt dette, selv om
dere kjenner til det og er grunnfestet i den tilstedeværende sannheten.
Nå går vi tilbake til broder Branham tale, han sier videre:
64-0614M Avdekking av Gud 233 Så da Gud, i nåde, rev forhenget i stykker
så de kunne se, da var de så opptatt av sine egne tradisjoner at det
fremdeles var skjult for dem, helt til denne dag.
234 Samme nå! Herligheten, Den Hellige Ånds Kraft, Shekinah Glory som
kommer over den troende, nå mener jeg den sanne troende, som
forårsaker Guds gjerninger og troen til å komme inn i ham, slik at han tror
Guds Ord. Men dette er fullstendig skjult for deres øyne. De sier: “Disse
tingene er forbi.” Ser dere, de lever fremdeles bak forhenget. Dere er ikke bak
forhenget lenger, Dere små. Gud har kommet godt synlig rett foran deres
øyne.
Nå, hva Broder Branham kjører frem her, er at vi er blitt gitt av Gud, Hans Ord i
skriftlig form. Men hvis jeg er åndelig, da vil jeg ikke bare lese det ordet, men jeg
vil se meg omkring for å se at dette skrevne Ordet blir manifestert. Da vil vi vite
og forstå hva det Ordet handler om. For det å bare lese det uten å ha en
forståelse, da vil vi ikke vite noen ting om Guds tanker for den tiden som vi lever
i.
Akkurat slik som vi ser angående den etiopiske hoffmannen som vi leser om i
Apostlenes gjerninger.
Apostlenes gjerninger 8:26 En Herrens engel talte til Filip og sa: «Bryt opp og
gå mot sør langs den veien som går fra Jerusalem til Gasa!» Dette er et
ørkenlandskap.
27 Så stod han opp og gikk. Og se, en mann fra Etiopia, en hoffmann med
stor myndighet under Kandake, dronningen over etiopierne, en mann som
hadde ansvar for hele skattkammeret hennes, var kommet til Jerusalem for å
tilbe.

28 Han var på vei tilbake igjen og satt i vognen sin og leste profeten Jesaja.
29 Da sa Ånden til Filip: «Gå bort og hold deg ved denne vognen!»
30 Så sprang Filip bort til ham og hørte ham lese fra profeten Jesaja. Og han
sa: «Forstår du det du leser?»
31 Og han svarte: «Hvordan kan jeg det uten at noen veileder meg?»
Og jeg vil gjerne spørre alle de der ute som ikke tror på en Sann Femfoldig
Tjeneste: "Forstår dere det som dere hører på disse lydbåndene?" Men hvor
mange av dem ville svare ærlig, slik som denne etiopiske hoffmannen?
31 Og han bad Filip komme opp og sitte sammen med ham.
Det er virkelig en trist tilstand. Det ser ut til at de eneste hungrige sjelene i
denne tiden, de som virkelig ønsker å få vite hva Budskapet handler om, de
kommer også fra hjertet av Afrika. Du hører aldri om amerikanere og europeere
som stiller det spørsmålet i dag. De er for stolte til å innrømme at de absolutt
ikke har noen anelse om hva broder Branham fortalte dem i disse lydbåndene.
Og noen vil til og med fortelle deg at det ikke er nødvendig å kjenne til det. Alt
du trenger å gjøre, er å tro det. Og det er et barns tankegang. Men de troende
voksne som tar dette på alvor, for dem er det en trist unnskyldning, det å ikke
kjenne og forstå Guds Ord for den tiden som du lever i. Og det var det som
broder Branham sa i dette avsnittet. Forhenget var der hele tiden, men de visste
aldri hva som var bak det forhenget. Og det er det samme i dag. Forhenget der
tilbake, og slik som nå, det skjuler Guds Ord fra menneskenes øyne. Men
virkeligheten var der, og Ordet ble manifestert rett foran dem. Men de ble så
forblindet av sine egne trosbekjennelser, at de ikke klarte å se Livets Ord, da
forhenget ble revet i to.
Så vi går tilbake til Apostlenes gjerninger og begynner i vers 32
32 Skriftstedet han leste var dette: Han ble ført til slakting som en sau. Og
slik et lam er stum for den som klipper det, slik åpner Han ikke Sin munn.
33 I Hans fornedrelse ble dommen over Ham tatt bort, og hvem kan gjøre
Hans ætt kjent? For Hans liv blir tatt bort fra jorden.
34 Så henvendte hoffmannen seg til Filip og sa: «Jeg spør deg: Hvem er det
profeten sier dette om, om seg selv eller om en annen?»
Vi har lest så mange ganger i Romerne 8 om manifestasjonen av Guds sønner.
Og vi har lest så mange ganger om å bli likedannet med bildet av den
førstefødte sønnen. Og vi har lest så mange ganger i Efeserne 1 om tidens
fylde, når adopsjonen av sønner skal finne sted, vår delaktighet i sønnekåret.

Og likevel så går vi forbi det, uten å bekymre oss for at vi kunne gå glipp av hva
Gud har for oss i denne tiden. Åh, så mange andre Skriftsteder som vi kunne
åpne i våre Bibler og lese med våre øyne. Men fordi vi ikke ser etter det i
manifestert form, så klarer vi ikke å forstå hva Skriften handler om.
Akkurat som Johannes 14:12. Hvor mange millioner av mennesker har lest det,
og likevel, det er så få som faktisk har trodd på det som Jesus sa, at det angår
dem. Hvor mange mennesker ser etter manifestasjonen av Johannes 14:12 i
sitt eget liv. Fordi Johannes 14:12 manifestert i noen andres liv, det vil ikke
gjøre deg noe godt. Det må bli manifestert i ditt eget liv. Og dette er ikke
annerledes enn Jesu ord som sier: "Du må bli født på ny." Og så tror de at det
var bare for Nikodemus. Hvis du ikke tror at det er for deg, hva godt vil det da
gjøre deg?
Og det var det som den etiopiske hoffmannen sa til Filip. Hvis ikke noen
kommer og hjelper meg, jeg skjønner det bare ikke. Så du må være villig til å
høre sannheten. Og da vil Gud sende noen til deg for å åpne opp dine øyne for
det.
Etter at Filip var blitt bedt om å hjelpe:
35 Da åpnet Filip sin munn, og han begynte ut fra dette skriftstedet å
forkynne evangeliet om Jesus for ham.
36 Da de fortsatte bortover veien, kom de til et sted hvor det var vann. Og
hoffmannen sa: «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?»
37 Da sa Filip: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Og han svarte
med å si: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.»
38 Så befalte han at vognen skulle stanse. Og både Filip og hoffmannen gikk
ned i vannet, og han døpte ham.
39 Da de kom opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, slik at
hoffmannen ikke så ham lenger. Og han drog sin vei med glede.
40 Men Filip ble funnet i Asdod. På gjennomreisen forkynte han evangeliet i alle
byene til han kom til Cæsarea.
Hvor mange mennesker i dag tror på engler? Hvor mange mennesker i dag ser
etter om Gud skal sende en engel til dem, en budbærer, for å hjelpe dem videre
på veien? Hvor mange mennesker i dag lever med en slik forventning at de tror
at Gud går sammen med dem hvert eneste skritt gjennom dagen, og at de er
klar over Hans nærvær? Enok gjorde det, hvorfor ikke du? Så hva hadde han
som du ikke har?

Apostelen Paulus formante oss i sitt brev til hebreerne
Hebreerne 13:2 Glem ikke gjestfriheten, for ved den har noen hatt engler på
besøk uten å vite det.
Legg merke til at han sa at vi ikke skulle glemme gjestfriheten, ha omgang med
folk som vi ikke kjenner. For ved å gjøre det, de kan være en engel fra Gud, en
budbærer til deg, sendt fra Gud med et Budskap til deg.
Jeg vil aldri glemme helt tilbake der i 1976, da jeg var på vei til Keystone South
Dakota for å besøke en menighet der ute. Og jeg kjørte gjennom de store
slettene i Sør-Dakota. Veien var rett som en pil, og like flat som en pannekake
der ute. Og solen var skjærende, og varm, og luften var tørr, og støvete. Jeg
kjente at jeg ble sulten, og jeg så en liten kafé langs veien. Så jeg svingte av
veien og gikk inn i kafeen. Jeg så bøndene som satt rundt omkring. Og alle talte
om hvor tørt det var, og hvordan det ikke hadde vært noe regn på lang tid. Jeg
bestilte en hamburger og spiste den. Og etter at jeg hadde betalt og gikk til
døren, da ble jeg stående ved døren. Og jeg sa til dem at de ikke skulle være
urolig, for det ville ganske snart komme regn. Jeg gikk ut døren og satte meg inn
i bilen min. Og da jeg kjørte ut av parkeringsplassen, begynte regnet å komme
ned.
Jeg tenkte med meg selv da jeg kjørte inn i regnet: "Hvorfor sa jeg dette til dem?
Da jeg kom inn, var solen skjærende og varm. Jeg hadde ingen anelse om at
det ville regne. Men ut fra min munn ba jeg dem om å ikke være urolig, og at de
ville få regn ganske snart."
Jeg hadde ingen anelse. Det var Gud som la disse ordene inn i min munn. Og
jeg vet at det var Han som gjorde det, fordi det begynte å regne nøyaktig slik
som Han hadde sagt. Og det skjedde like etter at disse ordene hadde blitt uttalt.
Da jeg kjørte ut i regnet, gikk mine tanker til det som Paulus fortalte oss:
Hebreerne 13:2 Glem ikke gjestfriheten (ha omgang med folk som vi ikke
kjenner), for ved den har noen hatt engler på besøk uten å vite det.
Så hvorfor forteller jeg denne sanne historien? Fordi jeg vil at du alltid skal være
i forventning om at Gud skal bruke deg på den måten som han brukte meg der.
Når du ser etter Ham, da er Han nødt til å vise seg, og komme på scenen.
Apostelen Paulus fortalte oss
Hebreerne 9:28 For dem som ser etter Ham, skal Han bli sett.

Broder Branham sa i talen:
60-1126 Hvorfor E-13 Han kommer bare til de som ser etter Ham. Stemmer
det? Rettferdighetens Sønn. For de som ser etter ham, vil Han vise seg frem i
endetiden, med helbredelse under sine vinger.
Og igjen sa han i talen:
57-1222 Det store skinnende lyset 64 Det er bare de som ser etter Ham,
som skal se Ham. Det er bare de som tror på Ham, som skal nyte godt av
Hans velsignelser. Det er bare de som tror på helbredelse, som skal motta
helbredelse. Det er bare de som tror på frelse, som skal få det. Alle ting er mulig
for dem som tror. Men for det første, det må ikke bare være en utarbeidet
kjødelig idé. Det må være en direkte åpenbaring sendt fra Gud alene.
Så du må se etter Ham. Og husk at Han er Ordet. Og hvis Han er Ordet, da må
det skrevne Ordet bli manifestert. Og de som ser Ham i det skrevne Ordet, og
ser etter Ham som det manifesterte Ordet, det er de som vil motta det som Han
har for dem. De vil motta fordelene med Ordet, ikke bare det skrevne, men det
manifesterte. Og bare de som leser Ordet for å lære, vil se og forstå Ordet når
det blir manifestert. Fordi det er de som ser etter det.
Nå, tilbake til Avdekking av Gud, og vi vil starte i:
235 Her om dagen, broder Fred Sothmann, broder Tom Simpson… Jeg vet ikke
om han kom seg hit eller ikke. Flere av oss var oppe i baptistkirken, og
forkynneren sa noe som hørtes ganske fint ut. Vi sa alle: “Amen!” Alle i
menigheten strakte hals og kikket bakover. Skjønner? Skjønner? Vi fant en
smule som kom bak fra Shekinah der, vet dere, og vi ble liksom litt glade
for å få den. Vi sa, med andre ord: “Takk, Herre!” Skjønner? Og, da de gjorde
det, var disse karene så tildekket at de bare lo av oss. De skjønte ikke hva
Det hele dreide seg om. Skjønner? De er fremdeles tildekket. Så, det er noen
på innsiden og noen på utsiden. Og så …
Og det er nøyaktig hva Jesus fortalte oss i lignelsen om Såmannen i Matteus
13, og Markus 4 og i Lukas 8. Alle de tre skriftstedene sa det samme. Jesus
sa: "Noen er ordinert til å se og forstå det som de ser, mens andre på utsiden
ikke er det."
La oss lese fra 236:
236 Men Gud er fullt synlig for oss, skjult. Samme nå! Så da Gud i Sin nåde
rev i stykker forhenget, da ble Han klart synlig for alle. Men, de var så
oppslukt av tradisjonene sine, at Han fremdeles var skjult for dem. Samme

nå! All den Herligheten, skjult, er skjult for oss i Kristus, Ordet, Han som er
vårt Tempel.
237 Åh, nå, jeg vil måtte gå litt dypere ned i dette. Beklager for mine følelser
denne formiddagen, men, åh, jeg har ønsket å formidle dette så lenge, jeg …
det har bare satt seg fast i meg. Skjønner?
238 Legg merke til, all Herligheten som er i Gud, er i Ordet. Alle velsignelsene
som er i Gud, er i Ordet. Det er skjult, for den vantro, av tradisjoner. Ser dere
hva jeg mener? Men Det er alt sammen i Kristus. Alt som Gud var, Han
uttømte Seg Selv, “kenos”, og kom inn i Kristus; og vi, i Kristus, er bak
forhenget.
239 “Vel, jeg er i Kristus”, sier du. Og så tror du at det er tre Guder? Døpe i
navnet til “Fader, Sønn, og Hellig Ånd”? Tror på alle disse tradisjonene og slikt
som du tror på, fra de eldste? Nei, du er fremdeles bak forhenget. Skjønner?
Kom inn i forhenget. Han, Kristus, er Ordet.
240 “Hvordan? Jeg tror ikke på Guddommelig helbredelse. Jeg tror ikke på
disse miraklene og slike ting.”
241 Vel, du skjønner, du er ikke inne, på innsiden av forhenget. Du vet ikke
noe om Det. Skjønner? Kristus er Ordet! Og når vi er i Ordet, da er vi i
Kristus. Og hvordan kan jeg være i Kristus, og fornekte Kristus? Det var Han
som sa: “Ikke ett ord skal legges til eller bli tatt bort.” Hvordan kan du da ta
noe bort eller legge noe til? Ser dere, det viser deg hva slags dekke som har fått
dekket deg bort. Skjønner?
242 Vi i Ham! Så vi, som er i Ham, vi er fremdeles tildekket for de religiøse og
professorene i verden. Ser dere, vår Herlighet som vi har og gleder oss over, vi
er fremdeles tildekket for dem på utsiden. De tror at vi er “gale, enda en skrue”.
Skjønner? Skjønner? Det er riktig. Men vi som er her inne, i Kristus, døpt inn
i Ham, (1.Korinterne 12), inn i Ham, vi er delaktige i denne Herligheten.
Skjønner? Men ikke de på utsiden; de kikker fremdeles inn, de fornekter
Det. Skjønner?
Se her, han taler om at det er som å åpne en bok, og deretter lese historien i
boken. Og før du vet ordet av det, har du trådt inn i den historien, og du lever nå
ut den historien. Det er den virkeligheten som broder Branham taler om, fordi
Guds Ord er Gud. Guds Ord er en realitet. Og når vi leser det, hvis vi bare leser
det, og ikke går inn i det, da vil vi aldri forstå "resten av historien."
Så broder Branham fortsetter:
243 Så nå er vi invitert inn i Ham, for å ta del i alt det som Han er. Vi er

invitert inn i Ham, som er skjult for de vantro, ved tildekningen i et menneskelig
kjød. Skjønner? De kjenner til den Herligheten, de leser om Den, Den er i
Ordet her, “Guds Herlighet” og slike ting, men det er bare et ord for dem. For
oss, er det en manifestasjon! Skjønner? Det er ikke lenger bare et ord; det
er en virkelighet! Amen!
244 Gud sa: “La det bli lys”, det var Ordet. Men nå er det Lys. Det er da ikke
ordet; det er Lyset. Ser dere hva jeg mener?
Og hvis vi er invitert til å tre inn i Ham, og Han er Ordet, når vi da trer inn i
Ordet, så blir det en realitet. Gud venter bare på at du skal åpne Hans Ord og
begynne å lese. Og deretter tre inn i det, og se på at Ordets virkelighet utfolder
seg for dine øyne. Vel, jeg håper at du begynner å se hva han sikter til i denne
avdekkingen av Gud.
245 Nå, det er ikke bare et skrevet Ord for oss, det er en virkelighet. Vi er i
Ham. Nå fryder vi oss i Ham. Nå skuer vi Ham. Nå ser vi Ham, Ordet, som
manifesterer Seg Selv. Det er skjult, der ute, fordi (hvorfor?) Det er skjult i
menneskelig kjød. Skjønner?
Forstår dere hva jeg forteller dere denne formiddagen? Du har et valg denne
formiddagen. Enten å gå videre og fortsette med å lese Ordet mens du ser
tilbake i tid, eller du ser i fremtiden. Eller, du har et valg til å gå inn i Ordet og få
det til å bli manifestert overalt rundt deg, til du og Ordet blir ett. Da vil Ordet
bevege seg fra å bare være et skriftlig ord til deg, til å bli en faktisk utfoldende
manifestasjon av virkeligheten til en levende Gud i din midte.
Nå vil jeg gå fra denne presentasjonen til hva han taler om, til å faktisk vise dere
det Ordet som vi lever i akkurat nå, i form av det manifesterte Ordet. Når du er
så full av Gud, som er Ordet, da vil du begynne å se Ordet utfolde Seg Selv
overalt rundt omkring deg, i selve det livet som lever seg ut i deg.
Det er derfor apostelen Paulus fortalte oss i 1.Korinterne 2 at "ingen kan forstå
det som er av Gud uten at Guds Ånd er i ham." Fordi, når Gud plasserer Sin
Ånd inn i deg, da har Han plassert Sitt Ord inn i deg. Så når du ser et Ord som
blir manifestert, da er det noe inni deg som sier: "Det er dette som Han sa i Sitt
skrevne Ord." Det er da du er blitt Ett med Ordet, og ett til Ordet.
Derfor sa broder Branham i talen:
61-0319 Jesabel Religion 100 Når Gud sender ut et Budskap og forteller det til
folket, og de ikke tar imot Det, da trekker Han Sin tjener tilbake og sender Sine
plager: hungersnød, død, åndelig talt, fysisk også. Forvent en depresjon,

broder. Du tror du har sett noe, bare vent en stund. Du har ikke sett noen ting
ennå. Dere tror at dere lengter inderlig etter en god, åndelig vekkelse, vent en
liten stund. Bare vent, de vil lengte og rope etter å høre Guds Ord. Bibelen sier
så! “Det vil bli en hungersnød i de siste dager”, sier profeten, “og ikke etter brød
og vann alene, men etter å høre det sanne Guds Ord.” Men den røsten vil være
stilnet, i ødemarken et sted, skjult bort.
101 Han befalte ravnene, Hans tjenere. Velsignet være disse fuglene, Hans
tjenere, som holdt røsten til Elias levende under hans isolasjonstid fra
menigheten.
Så vi ser at vi er befalt å se etter denne depresjonen, fordi den er på vei.
Vel, det finnes mennesker som tror at han mente en åndelig depresjon. Og jeg
kan forstå hvorfor de ville tro det. Men som dere vil se ved skriften og andre ting
som broder Branham forteller oss, at det skal komme en økonomisk depresjon i
et omfang som verden aldri har sett før.
Broder Branham sier i talen:
61-0730M Den seksfoldige hensikten med Gabriels besøk til Daniel 113
Dette er de viktigste Skriftstedene i Boken. Hva sier de? De forteller om
avslutningen for den jødiske nasjonen, det jødiske folket. Disse
skriftstedene, de sytti ukene, avslører og forteller nøyaktig om tidene, fra
Daniels tid som startet der, frem til avslutningen av denne verden. Det er en
av de største anvisninger av tider... Hvor mange har hørt meg si: "Hvis dere
vil vite hvilken ukedag det er, så se på kalenderen. Hvis dere vil vite
hvilken tid vi lever i, så se på jødene"? Det stemmer. Det er Guds kalender
tatt nøyaktig herfra. Enhver teolog, enhver bibelforsker, de vil alle fortelle deg
at dette er urverket, jødene. Vel, hva sier urverket? Vi er bare... Folk er varme ...
Åh, Det har ingenting å gjøre med hedningene. Disse Syv Segl, Syv Plager,
Syv Ve-rop, Syv Trompeter, de har ikke én ting med det å gjøre.
Hedningemenigheten vil være i herligheten på den tiden. Har ikke noe å
gjøre med oss, Hedningemenigheten; det handler bare om Israel: "Daniel,
ditt folk og Jerusalem..."
Plagene kommer ikke før bruden har dradd hjem i bortrykkelsen. De Syv
Trompeter er ikke for bruden, men de er for de jødene som er tilbake, de
144.000. Men Disse tingene vil bli åpenbart for oss i De Syv Segl. Og legg
merke til at Daniel ble bedt om å forsegle visjonen frem til endetiden. Og da ville
Seglene bli brutt, og avsløre hva alt sammen handler om. Og det er hva
Åpenbaringer 10:1-7 dreier seg om.

Åpenbaringer 10:1 Jeg så enda en annen mektig engel som kom ned fra
himmelen, innhyllet i en sky. (Parykken til Den øverste dommeren) Og en
regnbue var over hodet hans,
Det bildet som vi har hengt opp på veggen der borte, det er blitt tatt fra Life
Magazine. Og hvis du har en kopi, bare hold det bildet opp til lyset, og en
regnbue vil bli synlig over hodet på Ham som har den hvite parykken. Gud
skjuler Seg i enkelhet. På baksiden av bildesiden er det en annonse, og hele
annonsen er dekket av en regnbue. Og den passer perfekt over hodet på Ham
som har den hvite parykken. Han som viste seg i den skyen over flagstaff i
Arizona i 1963, før Seglene ble forkynt.
1 Og en regnbue var over hodet hans, ansiktet hans var som solen, og føttene
hans som ildsøyler.
2 Han hadde en liten, åpnet bok i hånden sin. Og han satte den høyre foten på
havet og den venstre foten på landjorden,
3 og så ropte han med høy røst, som når en løve brøler. Da han hadde ropt,
talte de sju tordener med sine røster.
4 Da de sju tordener hadde talt med sine røster, skulle jeg til å skrive. Men jeg
hørte en røst fra himmelen som sa til meg: «Sett segl for de ting som de sju
tordener talte, og skriv dem ikke!»
5 Engelen som jeg så stå på havet og på landjorden, løftet hånden sin mot
himmelen
6 og sverget i Ham som lever i all evighet, Han som skapte himmelen og alt det
som er i den, jorden og alt det som er på den, og havet og alt det som er i det,
og sa at det ikke lenger skulle være noen tid.
7 Men i de dager, når den sjuende engelen gir lyd fra seg, når han skal blåse i
basunen, da skal Guds hemmelighet være fullendt, slik som Han forkynte for
Sine tjenere profetene.
Broder Branham sa i talen:
61-0730M Den seksfoldige hensikten med Gabriels besøk til Daniel 87" Nå,
tilbake til undervisningen. Daniel hadde lest. Bare tenk på det. Daniel leste
de samme ordene som vi leser denne formiddagen. Daniel leste den
samme Bibelen, de samme tegnsettinger, de samme setningene, de
samme tingene som jeg nå, ved Guds hjelp, vil lese for dere i de neste
talene, den samme tingen for å vise dere at vi er ved endetiden. Og Daniel
tok med seg ordet fra Jeremia, og ble ført ned til Babylon. Og han var den
salvede profeten.... og det var mirakler iblant dem. men han står helt alene.
Amen. Han sto alene."

Nå, i Daniels bok, Gud ga flere visjoner til Daniel, som la ut den tidsrammen,
den tiden når Gud ville beskjeftige seg med jødene, og hvordan Messias ville bli
kuttet av midt i den 70. uken. Og da ville Gud ha med hedningene å gjøre. Og i
visjonen viste Gud til Daniel de fire hedenske rikene, og hvordan Gud ville
håndtere dem, og hvordan de ville komme til sin ende. Og deretter de tingene
som ville finne sted rett før Gud vender tilbake for å fullføre den siste halve uken
med jødene.
Nå, i sin serie om Daniels bok, her legger broder Branham ut tiden for
hedningene. Og han viser hvordan det ville komme nedover til denne
tidsalderen som vi lever i, når hedningenes tid vil bli avsluttet, og Gud vil vende
seg tilbake til jødene for å fullføre den siste halvdelen av den syttiende uken.
Så vi vil ta våre tanker denne formiddagen fra hva Daniel fortalte oss ville skje i
den tiden som vi lever i, det som angår oss. Og så vil vi bryte av ved den tiden
etter at vi er blitt tatt bort fra denne jorden. Men det er noen av de tingene som
skjer rett nå. Og vi er vitner til at Ordet blir manifestert til en realitet for oss. Så vi
trenger å være klar over og vurdere det i den tidsrammen som avslutter
hedningenes tidsalder, og at Gud vender tilbake til jødene.
Når dere ser hva som skjer, da håper jeg at dere vil innse at vi faktisk befinner
oss helt ved avslutningen. Og det er bare oppstandelsen som vi venter på, for å
ta oss ut herfra. Nå, jeg har satt opp dette på skjermen for at vi alle skal se det.
Men jeg vil at dere skal åpne deres egne Bibler for å ha en klar referanse om
hva som blir sagt her.
Så åpne opp Bibelen til Daniel 8:23-27 (KJV), og vi vil begynne å lese vers 23.
Legg merke til at visjonen begynner med å si:
23 I den siste tid (Dette taler om endetiden, om avslutningen) av deres
herredømme...,
Legg merke til at dette taler om avslutningen av hedningenes herredømme. Og
deretter sier Han: når overtrederne (Og dette taler om det store opprøret mot
Gud som vi har sett i denne generasjonen, hvor de gjenstridige har satt Gud ut
av sine offentlige institusjoner. De har tatt ned de ti bud fra rettssalene. DNC
(Det demokratiske partis nasjonale komité) har tatt Gud ut av sin politiske
plattform. De har tatt Gud og bønn ut av skolene. De har tatt Gud ut av det
offentlige forum, i nyheter i aviser, i nyhetssendinger i Media, i radio og TV. Og
de har endog tatt Gud ut av menighetene i henhold til Åpenbaringer kapittel 3.
Og vi har sett at dette Ordet er blitt oppfylt.

Hvis vi hadde tid, ville jeg gjerne gå inn i Skriftene for å vise dere hver og en av
disse, og hvordan den Gud som er Ordet, har blitt satt ut av hver eneste av
disse institusjonene. Og han sier at når dette opprøret har kommet til sin fylde,
når syndens beger er blitt fylt ...) har fylt sine synders mål, (så, når de som gjør
opprør, har blitt fullstendig onde, Han sier at da vil noe skje, på det tidspunktet.)
Han sier at når det ser ut som om alt sammen er over, da "skal det stå fram en
konge med frekt ansikt, (det betyr at han kommer med en sterk og hard tale, og
han vil også være) "kyndig i onde råd," (Dette forteller oss at denne kongen,
denne herskeren, vil være en mester i gåter og intriger - som for meg høres mye
ut som hva fenomenet "Q" handler om. Nå, dette fenomenet "Q" handler om at
"Q" er det høyeste nivået i militær etterretning. Og presidenten kalles "Q+". Og
hvis du går til http://www.Qanon.pub så kan du lese alle innleggene der siden
president Trump har erklært den kommende stormen i oktober 2017.
"Q" har fått i oppdrag å tale åpent til det amerikanske folk, men han må bruke
gåter og koder for å la befolkningen få vite hva som kommer til å skje, slik at de
ikke mister motet. De gjør dette slik at de kan avsløre ting som anses som
topphemmelig. Men ved å bruke et kodet talespråk, hvis det da blir oppdaget å
være klassifisert informasjon, da kan de si at det ikke betyr hva du tror det betyr,
men at det betyr faktisk dette. Og så gir de ut noe som ikke engang er i
nærheten av sannheten. Og slik holder de seg langt borte fra å bli dømt for å gi
ut klassifisert informasjon.
Med andre ord så brukes disse kodede meldingene for å få planen ut. Hensikten
er å rive ned den dype staten. Men det blir sagt på en slik måte at det skal
forvirre fienden. Akkurat som Jesus gjorde da Han sa at Han talte i lignelser for
å åpenbare hva han ønsket å gjøre kjent. Men det var bare for dem som var
ordinert til å vite det. Men den samme kodede meldingen eller lignelsen ville
også forvirre de som ikke var ordinert til å skulle kjenne til det. Og vi ser dette
når Han forteller oss hva som er årsaken til at Han bruker lignelser, i Matteus
13,4 og Lukas 8.
(The deep state, Den dype staten er en antydning om at det eksisterer et
samvirke og et kameraderi i det amerikanske politiske systemet. Og disse utgjør
en skjult regjering i den lovlig valgte regjeringen. Ovs.)
Så uansett, det forteller oss at denne kongen, denne verdensherskeren som
taler grovt og tøft, at han, "skal stå frem". Og det betyr at han ikke bare skal
utnevnes og ordineres til å være konge eller hersker. Men det har også en

dobbel mening ved at han ikke er en konge som sitter i ro, men en som vil stå
frem, og dermed en veldig aktiv hersker. Videre skal denne verdensherskeren
bli begunstiget av Gud. Ellers ville ikke Gud ha vist Daniel hva han skal komme
og gjøre, rett før paven gjør sin pakt med jødene.
Nå, det er også interessant, og jeg tror ikke at dette er bare en tilfeldighet, men
navnet Donald betyr "verdenshersker". Og hans mellomnavn, John betyr
"Begunstiget av Gud." Så denne Trump vil være en verdenshersker som er
igangsatt av Gud.
24 "Og hans makt" (Ordet makt taler om hans energi, hans høye energi og
hans høye kapasitet til å produsere). Og det står at den "skal bli stor, men
ikke ved hans egen kraft". (Med andre ord så vil han ikke være i stand til å
oppnå de tingene han gjør, alene, ikke ved sin egen makt, heller ikke ved sin
egen styrke alene. Så Gud forteller oss at denne kongen vil komme, og han vil
oppnå mange ting, men det vil ikke bli gjort utelukkende på hans egen
fortjeneste. Han vil bli benådet av Gud til å gjøre det. Derfor har Gud ordinert
denne mannen med uvanlig høye mengder med energi, og kapasitet til å
produsere).
Husk at Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å skje. Så alt vi trenger å gjøre, er å
se på alt det som denne kongen, denne verdensherskeren, denne mannen
som er utnevnt til makt, og se på hva han har gjort. Og det er veldig tydelig at
det ikke taler om en konge i et avsidesliggende rike som ikke spiller på
verdensscenen. Det taler om en som kommer inn og er en person med stor
innflytelse og påvirkningskraft. Og mer merkbart så vil han komme som en som
ødelegger. Fordi det står at han kommer til å bringe til undergang, for å
ødelegge planene til de mektige. Derfor ser vi, ettersom denne profetien går i
oppfyllelse, at det er nødt til å være president Donald John Trump. Fordi det har
aldri vært en president som ham, vi har aldri sett det i dette landet eller i
verdenspolitikkens historie. Og jeg kan bevise dette ved hva Guds profet,
William Branham, fortalte oss i 1963. Jeg vil lese dette om en stund.
Nå fortsetter denne profetien: "og han" (denne frekke kongen, denne
verdensherskeren, som skal komme med en sterk og grov tale, og "kvitring",
og) "skal gjøre en fantastisk stor ødeleggelse".
Nå, bare det å lese disse tre ordene sammen ville synes å være en
selvmotsigelse. Fordi, hvordan kan du gjøre en fantastisk stor ødeleggelse?
Jeg mener, hvilken ødeleggelse har noensinne blitt betraktet som fantastisk?

Men dette ordet "ødelegge", det betyr faktisk at han vil komme inn som "en
som ødelegger", og han vil komme inn med det formål å rive ned eller
ødelegge planene til de globale herskerne.
Ordet "fantastisk" betyr faktisk "å skille". Så denne karen vil komme inn i rollen
som en ødelegger, og han vil fantastisk ruinere, eller ødelegge planene for
opprørerne (de som hater Gud) ved hjelp av en separasjon, og dele opp disse
opprørerne en etter en ved å stille dem åpent frem.) ,
Og så sier visjonen: "og han skal ha framgang," (og det betyr at han skal gjøre
det som er lønnsomt) "og ha handlekraft" (og han skal utrette) "og han skal
ødelegge" (og han skal bringe til ruin ved å ødelegge planene til) "Mektige
fyrster" (de som er de mektige) og folket som er av de hellige.
Dette begrepet, folket som er av de hellige, dette er ikke tale om en referanse
til Guds folk, jødene. Det er heller ikke tale om staten Israel, men det taler om
Wall Street jøder som har ledet opprøret mot Gud i Amerika.
Broder Branham, Guds endetidsprofet, forteller oss om denne referansen i
Daniel til "det hellige folket", at det refererer til jødene. Og mer spesifikt til Wall
Street jødene.
63-0318 Det Første Segl 349 Og etter at Menigheten er tatt bort, vil Rom og
jødene inngå en pakt med hverandre. Bibelen sier at de ville det, med det
hellige folk. Og legg nå merke til, de vil inngå den fordi (hvorfor?) denne
nasjonen vil gå konkurs. Og resten av verden som er på gullstandarden er
konkurs. Dere vet det. Hvis vi lever av skattepenger, forfalte regninger, for førti
år fra nå, hvor befinner vi oss?
350 Det er bare én ting som kan skje, det er, å inndra valutaen og nedbetale
gjeldsbrevene. Og vi kan ikke gjøre det. Wall Street eier dem, og Wall Street
blir kontrollert av jødene. Resten av det er i Vatikanet. Og jødene har
resten av det i Wall Street, med verdenshandelen.
Vel, jeg tror det passer bra at denne åpenbaringen ble gitt til oss da det Første
Seglet ble åpnet. Fordi Gud sa at det skulle bli forseglet frem til endetiden. Og
når Seglene ble åpnet, da ble denne visjonen i Daniel også åpnet opp for oss,
for å fortelle oss hva det betyr.
Så la oss lese videre for å se hva mer denne kongen vil gjøre, før Vatikanet tar
over.

25 Og gjennom hans politikk (og politikk er fremsatt som en refleksjon av å ha
en forståelse og en visdom i ledelse.) "vil han ha fremgang med håndverk",
som vil lykkes for ham. Dette gjelder for den tiden mens han har herredømme
og makt.
Her er den største nøkkelen til å forstå hvem denne kongen er. William
Branham forteller oss i det Første Segl at dette ordet håndverk, omtalt her i
Daniels bok, faktisk er produksjon.
63-0318 Det Første Segl 352 Slik som denne karen her nede i…Hva er navnet
hans? Castro gjorde. Han gjorde det eneste smarte han noen gang gjorde, da,
når han ødela gjeldsbrevene, nedbetalte dem og ødela det.
353 Legg merke til, men vi kan ikke gjøre det. Disse fyrene vil ikke tillate det.
De rike handelsmennene på jorden holder på det.
354 Og da er det bare én ting å gjøre. Den katolske kirken kan nedbetale det.
Hun er den eneste som har pengene. Og hun kan gjøre det, og hun vil gjøre
det. Og ved å gjøre dette, for å få tak i det, vil hun inngå kompromiss med
jødene, for å inngå en pakt. Og når hun inngår denne pakten med
jødene…Nå, husk, jeg tar dette fra Skriften. Og nå, når hun gjør dette, og
inngår denne pakten, legger vi merke til, i Daniel 8:23 og 25, vil han ha
fremgang med håndverk, og håndverk er produksjon, i sin hånd. Og han
inngår denne pakten med jødene.
Derfor, håndverk er produksjon. Jeg har sjekket dette ut med mange av de
såkalte forskere og teologer. Og alle prøver å si at det ikke er håndverk, men at
det heller taler om list eller bedrageri. Men de tar alle feil. Når folk utøver et
håndverk, da lager de ting. Og det å lage ting, er produksjon. Så Guds profet
har rett. Og siden han hevdet at Gud åpenbarte dette for ham, blir jeg helt rolig
ved å se den utviklingen slik vi ser den i dag. Fordi hvem andre har fått
produksjonen til å blomstre slik som den nåværende presidenten ved makten.
Og det står at dette kommer som et resultat av hans politikk.
25 Og gjennom sin politikk skal han ha fremgang med håndverk som vil lykkes
for ham;
Og så vil den neste egenskapen til denne kongen slå spikeren inn: "og han skal
opphøye" (han skal skryte og fremme) "seg selv i sitt hjerte,"
Dette betyr at han vil være narsistisk. "Og en narsistisk person er en som
uttrykker seg gjennom et overdrevent behov for beundring. Men ved å gjøre det,

vil han se bort fra andres følelser. Og han har en manglende evne til å håndtere
enhver kritikk, og dermed en følelse av rett. "
Som dere kan se, dette taler også om president Trump.
Så den neste ledetråden er dette: "og ved fred" (Og fred kommer gjennom
sikkerhet. Så når de føler seg trygge,) "skal han ødelegge" (han skal bringe
til ødeleggelse) "mange" (det ordet mange er definert i den hebraiske
ordboken som sjefer, herrer, og De mektige. Så han skal ødelegge eller
ruinere sjefer i industrien, herrer og de mektige og innflytelsesrike menneskene.)
Jeg vet ikke om dere er klar over hva som skjer der ute, men hundrevis av sjefer
i industrien går av. Og menn i høye stillinger trekker seg ut i hundrevis.
Bekjentgjørelse datert desember 2017. Regjeringen vil konfiskere eiendommen
og eiendelene til alle som har jobbet i regjeringen eller ut fra regjeringen, og
som har deltatt i menneskerettighetsbrudd, menneskehandel, truet stabiliteten
av internasjonale politiske og økonomiske systemer. De som har begått
menneskerettighetsbrudd og korrupsjon, som undergraver verdiene som danner
et viktig grunnlag for stabile, sikre og fungerende samfunn; har hatt
ødeleggende påvirkninger på enkeltpersoner; svekket demokratiske
institusjoner; fornedret rettsstaten; vært i vedvarende voldelige konflikter; lagt til
rette for aktivitetene til farlige personer; og undergravd de økonomiske
markedene. USA søker å pålegge konkrete og betydelige konsekvenser for
disse som begår alvorlige menneskerettighetsbrudd eller engasjerer seg i
korrupsjon. Og USA vil beskytte sitt finansielle system mot misbruk av disse
samme personene.
Det har bokstavelig talt vært mer enn tusen administrerende direktører som har
fratrådt sin stilling hvert år siden 2017, 1300 i 2018 alene. Og 2019 ble anslått å
bli enda høyere enn det. Bare 35% har vært på grunn av for dårlig ytelse på
jobb. Vel, noen gikk av med pensjon, men mange har trukket seg på grunn av
skandaler som handler om menneskerettighetsbrudd, inkludert seksuelle
handlinger.
26 av topplederne i FBI og DOJ (Department of Justice, Justisdepartementet)
har også fratrådt stillingen. Og vi vet ikke hvor mange av lederne på lavere nivå
som også er blitt tvunget til å trekke seg for oppvigleri og forræderi. Det er blitt
rapportert at så mange som 3000 mennesker muligens kan ha blitt arrestert i
nasjonenes hovedstad for forræderi og oppvigleri. Vi har sett Clinton-familien

selge vår rakett-teknologi til Kina, og vår uran til Russland, og også mye av vår
våpenteknologi.
Bibelen taler om at dette er tidsalderen for forræderi. Og nå ser vi også at den
delen av Ordet er blitt offentlig manifestert gjennom de siste tre årene.
2.Timoteus 3:1 Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde tider.
2 Da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, skryter,
er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige,
3 ufølsomme, uten kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten
selvtukt (de klarer ikke å ha kontroll over seg selv seksuelt, og over sine
reaksjoner mot dem som de mishandler), brutale, slike som er uten kjærlighet
til det gode,
4 forrædere, som handler uten å tenke, oppblåste og slike som heller
elsker fornøyelser framfor å elske Gud.
5 (Og likevel veldig religiøse.) De har et ytre gudfryktighetens utseende, men
fornekter dens kraft. Og slike skal du vende deg bort fra!
Til slutt ser vi at denne kongen som vil bli reist opp, det står "han skal også stå
opp mot fyrstenes fyrste;" (Og vi vet at kirkens kardinaler blir kalt kirkens
fyrster. Og de velger en av sine egne til å være paven. Så fyrstenes fyrste vil
være paven selv. Og Trump er den eneste presidenten som har stått opp mot
paven og kommet ut på toppen. Obama, Bush, Clinton og andre verdensledere
har alle bøyd seg foran paven og kysset ringen hans. Trump ville ikke gjøre
dette, så han gjorde det ikke.
Paven ser glad ut der han står ved siden av andre konger og verdensledere.
Men ikke glad sammen med president Trump, som han offentlig har hatt feider
med i det siste. Det ble bemerket at Francis har smilt under lignende fotoseanser med andre statsoverhoder, fra den tyske kansleren Angela Merkel til
den meksikanske presidenten Enrique Peña Nieto til tidligere president Obama.
Vi så bilder av Obama sammen med en smilende pave i mars 2014, og nå
stående ved siden av bildet av Trump og paven. Obama mente at Francis var
lykkeligere over å møte Obama, enn Trump.
Pave Francis sammen med forskjellige statsoverhoder under deres besøk i
Vatikanet. Men noe virker... litt annerledes.

Da broder Branham tok en omvisning i Vatikanet, ble han bedt om å kysse
pavens ring. Men han nektet å gjøre det, og sa ... Legg merke til at Trump
smiler, men ikke paven.
63-0318 Det Første Segl 343 Jeg var i Vatikanet. Jeg så den tredoble kronen.
Skulle få en samtale med paven; Baron Von Blomberg ordnet det for meg, på
en onsdag ettermiddag klokken tre.
344 Og da de førte meg inn til kongen, la de ned buksebrettene på buksene
mine. Det var helt greit. Sa til meg at jeg aldri måtte snu ryggen til, når jeg gikk
bort fra ham. Det var helt greit. Men jeg sa: Hva må jeg gjøre foran denne
karen?
345 Sa: Vel, du bare går inn og kneler ned på ett kne og kysser fingeren hans.
346 Jeg sa: Det er utelukket. Det er utelukket. Nei, sir. Jeg sa: Jeg vil kalle
enhver mann en broder som ønsker å være en broder. Jeg vil kalle ham pastor,
hvis han ønsker å ha den tittelen. Men, å tilbe en mann, det tilhører ene og
alene Jesus Kristus. Skjønner? Nei. Nei, sir. Kysser ingens manns hånd på den
måten. Nei, absolutt ikke. Så, jeg gjorde det ikke.
Bildene nedenfor viser overhodene til suverene nasjoner som bøyer seg ned og
hyller paven, den sanne lederen av NWO, (New World Order, Den Nye
Verdensorden.) Vatikanet har i 2000 år laget planer for å regjere over hele
jorden. Det startet med G5-landene. Og ifølge Malachi Martin, en talsmann i
Vatikanet og en fortrolig venn av pave Paul 2, så var USAs utenriksministeren

den sjette som ga sin signatur på det det første økonomiske toppmøte for G5landene.

President Bush bøyer seg for paven

President Obama bøyer seg

Meksikos President Vicente Fox

Spanske Kong Juan Carlos
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Dronning Elizabeth

Til slutt ser vi at denne kongen som skal bli reist opp, det står at "han skal også
sette seg opp mot fyrstenes fyrste;" Hvordan kan jeg si det? Fordi Guds
stadfestet profet fortalte oss at denne fyrsten ville komme ut fra Rom. Og det
ville være paven.
61-0730M Den seksfoldige hensikten med Gabriels besøk til Daniel 111 Nå,
hva mer er det som skulle bli gjort kjent? Se på menighetene av i dag. Her er
det. Jeg håper det ikke sårer noen, men jeg er nødt til å si det. På den dagen vil
det stå frem en antikrist. Nå, husk dette, når vi kommer inn i Seglene, at antikrist
rir fremover der i disse Seglene. Daniel talte om det her, Prinsen som ville
komme. Han ville bli kuttet av, Jesus ville bli det, for å gjøre forsoning for folket.
Men den prinsen som ville stå frem, som ville forårsake den
vederstyggeligheten til å gjøre en ødeleggelse, det var Rom gjennom Titus. Og
på denne tiden er det igjen en prins som kommer ut av Rom, som skal
gjøre det. Og han vil bli åpenbart i de siste dager. (Lytt nøye nå). Han vil
gjøre seg selv til Gud, slik som Den Hellige Ånd advarer oss om i
2.Tessalonikerne det 2... La oss bare slå det opp, 2.Tessalonikerne. Og da vil
dere ikke ha mitt ord, men Guds Ord: 2.Tessalonikerne det 2. kapitlet og det
12. vers. La oss se: 2.Tessalonikerne 2. La oss se. La oss begynne med det 7.

vers "For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet... (Dette er
Paulus som taler ved Den Hellige Ånd.) ... Det er bare Han som ennå holder
tilbake, inntil Han har beveget seg bort fra å være i dens midte. (Hvem er
"han" her, vet noen det? Den Hellige Ånd, Han som holder tilbake.) Og da
skal den lovløse bli åpenbart,... (Når da? Akkurat på den tiden når Den
Hellige Ånd beveger seg ut, noe som er i ferd med å skje rett nå. Hva drar
Han med seg? Han tar Menigheten med Seg.) ... den lovløse bli åpenbart...
(Paulus taler under inspirasjon.) ... han som Herren skal ødelegge med Sin
munns ånde og tilintetgjøre ved tilsynekomsten av Sitt nærvær. (Dette
ordet er parousia) (Den onde, selvfølgelig.) Dette er Satans nærvær, under
Satans virksomhet, ved hjelp av all kraft, tegn og løgnens mirakler,... ("Vi
har den største menigheten." "Vi har dette; Vi har dette. Dere må alle bli forenet
sammen." Skjønner? "Vi er størst.") ... løgnens mirakler, og med all
urettferdighetens forførelse i dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot
kjærligheten til sannheten, så de kunne bli frelst. Og av denne grunn skal
Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro løgnen, for at alle de som
ikke trodde Sannheten, men hadde akseptert urettferdigheten, skal bli
dømt. Får dere tak i det? Åh, du store. Nå, det er Paulus som taler... (Paulus
taler om hva da? Menneskesønnens Parousia. Lytt til hva han sier, fordi det er
to forskjellige Parousia her, Kristi Parousia og den ondes Parousia.) Den tiden
når Guds Segl blir gjort kjent, Hans Ånd, Hans Navn, Hans nåde, alle disse
andre store mysteriene som går ut nå, planer for Hans Menighet til å gå i
Bortrykkelsen. Utgytelsen av Den Hellige Ånd har gjort dette. Dette er hva
Han har gjort i disse siste dager.
Og til slutt så ser vi, etter at han hadde stått opp mot paven, da sier ikke Daniel
noe mer om denne kongen, bortsett fra: "men han skal bli knust uten
menneskehånd. (og det betyr at han skal bli sønderknust til slutt, når hans
periode opphører, ved avslutningen av hans makt og herredømme.
For meg ser det ut som at han vil oppnå mye når det gjelder å ødelegge
planene til den dype staten, og å ødelegge den forræderske oppførselen til den
dype staten, og redusere den eksisterende verdensorden og de globalistiske
bankfolkene. Men han ikke vil fullføre den jobben som han begynte å gjøre i
løpet av sin periode. Men han vil bli frustrert og sønderknust når paven trer inn
og inngår denne pakten om å kausjonere ut jødenes Sentralbank.
26 Synet om aftener og morgener, som det var tale om, er sannhet. Men gjem
du synet, for det sikter til en fjern framtid. (Forsegle det frem til tidens
avslutning.)

27 Men jeg, Daniel, ble rent avmektig, og jeg ble syk i mange dager. Så stod jeg
opp og gjorde min tjeneste hos kongen. Jeg var forferdet (forskrekket) over
synet, men det var ingen som forstod det.
2.Tessalonikerne 2:3 La ingen forføre dere på noen måte. For den kommer
ikke uten at frafallet først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart,
fortapelsens sønn.
4 Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som Gud har erklært å
være hellig, slik at han, som Gud, setter seg i Guds tempel, og viser fram seg
selv, at han er Gud.
5 Husker dere ikke at da jeg ennå var hos dere, fortalte jeg dere disse tingene?
6 Og nå vet dere at det er Han som holder igjen, for at han kan bli åpenbart i sin
egen tid.
7 For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare Han
som ennå holder tilbake, inntil Han har beveget seg bort fra å være i dens midte.
8 Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med Sin
munns ånde og tilintetgjøre ved tilsynekomsten av Sitt nærvær.
9 Dette er Satans nærvær, under Satans virksomhet, ved hjelp av all kraft, tegn
og løgnens mirakler,
10 og med all urettferdighetens forførelse i dem som går fortapt, fordi de ikke tok
imot kjærligheten til sannheten, så de kunne bli frelst.
11 Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro
løgnen,
12 for at alle de som ikke trodde Sannheten, men hadde akseptert
urettferdigheten, skal bli dømt.
13 Men vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, dere som er elsket av
Herren, fordi Gud fra begynnelsen utvalgte dere til frelse, i Åndens helliggjørelse
og tro på sannheten.
Daniel 11:21 I hans sted (stilling) skal det oppstå et foraktelig menneske. Han
har ikke fått overgitt kongedømmets ære, men han kommer uventet (fredelig, i
stillhet) og tilegner seg kongedømmet ved list og svik (smiger, sleiphet,
glatthet).
22 De oversvømmende hærer (eller de overveldende politiske krefter) skal
skylles bort (bli feid bort) foran ham og bli tilintetgjort, likeså forbundsfyrsten.
23 Etter at han har inngått forbund med ham, farer han med svik. Han skal
dra ut og vinne makten med et lite folk.

Nå, befolkningen i Vatikanstaten er bare 799 mennesker. Men innflytelsen har
innvirkning over hele verden på grunn av gullet. Og husk at de handler med
menneskenes sjeler i henhold til Åpenbaringen 18.
Daniel 12:1 På den tid skal Mikael (Kristus) stå fram (Komme inn på scenen og
presentere Seg Selv), den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal
komme en trengselstid (lidelse, en binding eller et press som i en trengsel) som
det ikke har vært fra den dag noe folkeslag ble til og til den tid. Men på den tid
skal alle de av ditt folk bli frelst (smette ut uforvarende), alle de som finnes
oppskrevet i Boken. (Livets Bok.)
Så vi ser at bortrykkelsen skjer rett etter at bruden er tatt opp.
Nå vil jeg at dere skal legge merke til dette neste verset, fordi det gir oss et hint
om når tid denne store flukten skal skje.
2 Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv, noen
til skam og evig avsky. (Med andre ord, dette vil være ved tiden for
oppstandelsen.)
3 Da skal de forstandige skinne (Dette taler om den kloke Jomfruen som sender
frem lys ved advarsel og undervisning, og denne undervisningen skal være slik)
som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført mange til rettferdighet, skal
skinne som stjernene (brødre), evig og alltid.
4 Og du, Daniel: Gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid. (Den
tiden når) Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal bli stor.
5 Da så jeg, Daniel, og se - to andre stod der, en på den ene elvebredden og en
på den andre elvebredden.
6 En av dem sa til mannen som var kledd i linklær, og som stod over elvens
vann: Hvor lenge varer det før disse underfulle ting er til ende?
7 Og jeg hørte hva mannen sa, han som var kledd i hvite linklær og stod over
elvens vann. Han løftet sin høyre hånd og sin venstre hånd opp mot himmelen
og sverget ved ham som lever i evighet: Én tid og tider og en halv tid. (Én tid =
1, + tider = 2, + ½ = totalt 3½ år) Og når det hellige folks makt (jødene) er
fullstendig knust, skal alle disse ting fullendes.
8 Jeg hørte det, men forstod det ikke. Og jeg sa: Herre! Hva blir utgangen på
disse ting?
9 Og han sa: Gå bort, Daniel! For disse ord skal være skjult og forseglet
inntil endens tid.
Og hvilken tid er det? Når de Syv Segl er blitt åpnet. Ved den tiden vil alle ting
være kommet på plass for en oppfyllelse av denne profetien.

10 Mange skal bli renset …
("ved vannbadet i Ordet" Efeserne 5:26, og
Salme 119:9 Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt
ord.)
… og tvettet og prøvet. Men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige. Og
ingen ugudelig skal forstå det. Men de forstandige skal forstå det.
La oss be...

