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Sist søndag tok vi våre tanker fra broder Branhams tale, Avdekkingen av Gud,
hvor vi så på hvordan han viste oss at den såkalte kristne verden i dag, de leser
den samme Bibelen som vi gjør. Men likevel så ser de ikke manifestasjonen av
det Ordet, slik som vi gjør. Og gjennom å se det skrevne Ordet manifestert, da
bringer det oss inn i Virkeligheten av den Levende Gud, som er det Levende
Ordet.
Han påpekte hvordan fariseerne leste opp fra Tempelsalmen 22:16, hvor David
siterte Messias som sa:
Salme 22:17 For hunder omringer meg, de ondes forsamling kringsetter meg.
De har gjennomboret mine hender og mine føtter.
Og så kunne de se ut av vinduet opp til Golgatahøyden, og se den selvsamme
mannen som de sang om. Og likevel så kunne de ikke se at denne som de sang
om, ble manifestert på den høyden utenfor tempelveggene.
Legg merke til David, som maler et bilde ved hjelp av ord, for å beskrive
hvordan hunder omringer meg. Og dette ordet hunder, betyr mannlige
prostituerte. Menn som ville selge seg for penger. Så sier han: De ondes
forsamling kringsetter meg. De har gjennomboret mine hender og mine føtter.
Nå, i Filipperne hører vi Paulus som gir oss en advarsel:
Filipperne 3:2 Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeiderne,
hold øye med sønderskjæringen!
Og han advarte oss i utgangspunktet om den samme tingen som David
profeterte at Messias sa i Salme 22:16.
Igjen så hører vi Jesus som taler i:
Matteus 7:6 Gi ikke det hellige til hundene! Kast heller ikke perlene deres
til svin! For de tramper dem bare under føttene sine, og vil vende seg mot
dere og rive dere i stykker.
(Han taler om disse forkynnerne, som er lik mannlige prostituerte, som ville
selge seg for en rett med linser.)
Og igjen, senere i samme kapitlet, talte Han om disse hundene da Han sa:
Matteus 7:15 Vokt dere for de falske profeter, de som kommer til dere i

fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver.
20 Derfor, dere skal kjenne dem på fruktene. (Frukten er deres lære)
Så formaningen er blitt gitt, men vi ser at scenen fortsetter videre med
forkynnere som prostituerer seg for en matbillett, i stedet for å bli stående
sammen med Ordet, Ord for Ord.
Nå vil jeg at dere skal legge merke til at David profeterte om dette angående
korsfestelsen. Han sa:
Salme 22:17 De har gjennomboret mine hender og mine føtter.
For å gi en liten bakgrunn: Det var omtrent i år 955 f.Kr. at David profeterte
dette. Og på den tiden kom de første nybyggerne til det stedet hvor Roma en
dag ville eksistere. Omtrent på samme tid som David skrev denne profetien.
De som bosatte seg rundt omkring i det området som nå blir kalt Roma, var bare
hyrder og enkle mennesker på den tiden. De brukte ikke korsfestelse som en
dødsstraff. Byen Roma ble ifølge historien etablert rundt år 753 f.Kr. Det er 200
år etter at David skrev denne Salmen. Og korsfestelse som en dødsstraff ble
ikke brakt til Roma før på 200-tallet f.Kr.
Korsfestelse sies å ha sin opprinnelse hos assyrerne og babylonerne. Det ble
brukt systematisk av perserne på 500-tallet f.Kr. Aleksander den store brakte
den derfra til de østlige middelhavslandene på 300-tallet f.Kr., og fønikerne
introduserte den til Roma på 200-tallet f.Kr.
Selv om korset ble referert til i 1.Mosebok, hvor Isaac bar veden for sitt eget
offer, men i 5.Mosebok ser vi den første referansen til at det var en forbannelse
å henge på et tre.
5.Mosebok 21:23 da skal hans døde kropp ikke bli natten over på treet, men du
skal begrave ham samme dag. For forbannet av Gud er den som blir hengt.
Og du skal ikke gjøre ditt land urent, det som Herren din Gud gir deg til arv.
Apostelen Paulus refererer til dette i Galaterne hvor han binder forbannelsen av
å henge på et tre, sammen med Kristi kors.
Galaterne 3:13 Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet Han ble en
forbannelse for oss. For det står nemlig skrevet: Forbannet er hver den som
henger på et tre,
Og så leser vi i:
Johannes 19:31 Siden det var forberedelsesdagen, og for at de døde

legemene ikke skulle bli hengende på korset på sabbaten - denne sabbaten var
nemlig en høytidsdag -, så bad jødene Pilatus om at beina skulle bli brutt på
dem, og at de måtte bli tatt bort.
32 Da kom soldatene og brøt beina på den første og den andre som var
korsfestet sammen med Ham.
Det finnes andre referanser til korset i Det gamle testamente, men disse talte
om å bli hengt etter nakken. Og ingen av dem talte om å henge fra et kors på
den romerske måten, til å bli naglet fast på det, før David talte om det i Salme
22:16. Det var en profeti om hvordan forbannelsen av våre synder ville bli fjernet
av Messias, Han som blir korsfestet på den romerske måten:
De har gjennomboret mine hender og mine føtter.
David taler også om hudflettingen av Messias. Og det var bare romerne som
hudflettet/pisket offeret før en korsfestelse.
Så Gud rev Forhenget fra hverandre, det som hindret folket i å se inn i det Aller
Helligste. Forhenget revnet for å vise dem at dette var Hans manifesterte
tildekning, Han som hang der på det korset, på utsiden.
Vi ser den samme tingen i Matteus 13, Markus 4 og Lukas 8. Her fortalte
Jesus til disiplene at han talte i lignelser, slik at bare de som var utvalgt, kunne
kjenne og forstå Guds Rike. Men de som ikke var ordinert til å kjenne og forstå,
de ville ikke være i stand til å se eller forstå Guds Rike.
Denne formiddagen vil jeg fortsette med den tanken som vi brakte ut forrige uke,
der vi viste dere fra Daniels bok om denne verdensherskeren, han som ville
komme inn som en ødelegger, og ødelegge planene til de opprørske lederne.
Og han ville få produksjonen til å øke. La meg lese det igjen for dere. Deretter
vil vi gå videre til Daniel kapittel 9, hvor vi vil begynne vår undervisning denne
formiddagen.
Vi tok våre tanker fra broder Branhams tale, Avdekkingen av Gud, hvor han
nettopp hadde talt om de på utsiden som kikket inn. Og de kunne ikke se Ordet,
at det manifesterte seg. Så sa han:
64-0614M Avdekkingen av Gud 243 De kjenner til den Herligheten, de leser
om Den, Den er i Ordet her, “Guds Herlighet” og slike ting, det er bare et ord
for dem. For oss er det en manifestasjon! Skjønner? Det er ikke mer et ord;
det er en virkelighet! Amen!
Og vi hører ham si i:
64-0500 Lydbrev til broder Vayle 2. For hvis de bare ser det i tiden som er

gått, da er det ikke noe håp for menigheten. Menigheten må se det i nåtid.
Så Gud sender Sin profet for å manifestere det i nåtid. Ser dere? Og så,
etter at det er over, da er det historie.
Nå, broder Branham sa også i talen:
65-0725m De Salvede I Endetiden 219 ‘JEG ER’ sendte meg. JEG ER! Ikke
Jeg var, eller vil bli. JEG ER, nåtid, Ordet nå. Ikke Ordet som var, eller Ordet
som vil komme; men Ordet som er nå. Forstår dere? Får dere tak i det?
Og så i sin tale De Salvede I Endetiden, hvor han siterer Hebreerne 6:4, og
han sier:
65-0725m De Salvede I Endetiden 233 For det er umulig for dem som
engang ble opplyst, og ikke beveget seg videre med Ordet der det ble
manifestert, de er døde, borte.
Så menigheten må se det i nåtid, ellers er hun død og borte.
Hvis vi tar dette tilbake til Avdekkingen av Gud hvor broder Branham sa:
64-0614M Avdekkingen av Gud 243 Det er bare et ord for dem. For oss er
det en manifestasjon! Skjønner? Det er ikke mer et ord; det er en
virkelighet! Amen!
Og vi vet at ordet "åpenbaring" betyr: "Manifestasjon av Guddommelig
Sannhet". Derfor, ordet manifestasjon, det er åpenbaringen, det er
manifestasjonen, det er den rette tolkningen av Ordet. For Gud tolker Sitt Ord
ved å få det til å skje.
Det er derfor jeg forkynte disse to talene angående læren om Parousia, i Troserien, Tro nummer 38 og 39. Fordi, for å se det i Ordet, som en lære som
Kristus forkynte, og som Paulus forkynte, og Peter, Jakob og Johannes, alle
sammen forkynte det. Og deretter i 39 viste vi dere at i de 23 versene i Skriften
hvor ordet Parousia ble brukt, at det vil komme ved endetiden. Alle de 23
versene fortalte oss hvilke tegn og hendelser som ville finne sted i løpet av Kristi
Parousia. Og etter at vi hadde fastslått at læren om Parousia var apostlenes
lære, i Tro nr. 38, da viste vi dere i Tro nr. 39 at det var 84 tegn og hendelser
som var profetert å skulle skje i disse 23 versene i Skriften. Og 79 av disse 84
tegn og hendelser, har allerede funnet sted under Kristi Parousia i denne tiden.
Så det er den rette tolkningen, og det er dermed Guds tolkning av Kristi
Parousia.

Så, i forrige uke viste vi dere at Daniel 8:23-25, er denne tiden som vi lever i nå,
disse siste få årene.
Og så, i forrige uke begynte vi å undervise om depresjon og dom i endetiden.
Men før vi kunne gjøre det, måtte jeg gi dere en liten bakgrunn, og ta dere til
Skriften for å vise dere hvor vi befinner oss i dag, i denne tiden når alle ting blir
satt opp for den tiden. Fordi broder Branham, i det første seglet, går til Daniels
bok det 9. kapitlet, for å vise oss at paven vil inngå en pakt med de jødiske
bankfolkene. Så vi måtte se hva som skjer før den tiden. Og det blir veldig klart
under lesingen av kapittel 8, hvor vi befinner oss på denne tiden.
Vi leser fra Daniel 8:23-27 (KJV) hvor Visjonen som blir vist til Daniel, sier:
23 I den siste tid av deres herredømme, når overtrederne
(opprøret mot Gud, som allerede har skjedd i denne tiden, hvor de har satt Gud
ut av de offentlige institusjonene, De har tatt ned de ti bud fra rettssalene, DNC
tok Gud ut av sin politiske plattform, og Gud og bønn er blitt tatt ut av skolene,
og de har tatt Gud ut av alle offentlige forum, slik som nyheter i aviser,
nyhetssendinger i Media, i Radio og TV. Og de har til og med tatt Gud ut av
menighetene i henhold til Åpenbaringene 3. Og vi har sett at dette Ordet er blitt
oppfylt i denne tiden, i løpet av de siste 40 årene eller der omkring.
Så opprøret har "kommet for fullt". Syndens beger er nå fullt.
I Daniel 9 forteller han oss hva dette opprøret mot Gud dreier seg om.
Daniel 9:5 Vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp mot deg.
(Hvordan) Vi har veket av fra dine bud og dine lover.
6 Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger,
våre høvdinger og fedre og til alt folket i landet.
Og så, når denne scenen er satt, da forteller Daniel oss om denne visjonen, den
sier at "det skal det stå fram en konge med frekt ansikt, (en som taler sterke og
harde ord, og en som) er kyndig i onde råd.
Vi så hvordan denne kongen, eller verdensherskeren, vil være en mester i
gåter, en mester i problemløsning og intriger. Og som jeg nevnte, så høres dette
ut som "Q" fenomenet, der "Q" er det høyeste nivået i militær etterretning, og de
jobber sammen med denne presidenten. Og presidenten selv kalles "Q+". Du
kan gå til http://www.Qanon.pub hvor du kan lese alle innleggene siden
president Trump har erklært den kommende stormen i oktober 2017.

Så vi ser at denne kongen, er en verdenshersker som vil komme på scenen.
Han taler tøft og grovt, og han vil være involvert i kommunikasjon som for
mange virker å være en gåte.
24 Og hans makt (som betyr hans kraft, hans høye energi, og hans høye evne
til å produsere, den skal være kraftig, men ikke ved sin egen makt. (Med andre
ord så vil han komme og iverksette ting som ingen annen mann har klart. Og
likevel så forteller visjonen oss at det ikke er mannen som gjør dette, men Gud
gir Sin begunstigelse til denne herskeren til å gjøre disse tingene.
Husk nå 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 noen konge i et avsidesliggende rike, en 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, og til å
ødelegge planene til de mektige.
Derfor ser vi, ved at denne profetien nå blir oppfylt, og det er nødt til å være
president Donald John Trump. Fordi det aldri har vært en president som ham, vi
har aldri sett det i dette landet eller i verdenspolitikkens historie.
Da han ble valgt, sa de fleste kristne ledere at det var på grunn av
menighetenes bønn, som hindret Hillary fra å bli valgt. Mange har forsøkt å
knytte ham til menn i Bibelen, som Kyros, som erobret Babylon, og Daniel var i
stand til å tale med ham og, vise ham at Gud faktisk hadde kalt ham ut i
profeten Jesaja 170 år før han ble født.
Jesaja 44:28 Og det er jeg som sier om Kyros: Han er min hyrde. Han skal
fullføre alt som er meg til behag. Han skal si til Jerusalem: Du skal bygges opp
igjen! - og til templet: Du skal bli grunnlagt!
Jesaja 45:1 Så sier Herren til Kyros, sin salvede, han som jeg holder i hans
høyre hånd for å kaste hedningefolk ned for ham, for å løse beltet fra kongers
lender, og åpne dører for ham, for at ingen porter skal holdes stengt:
Så Gud profeterte at Kyros ville bistå i gjenoppbyggingen av templet. Og Daniel
levde under styret til Nebukadnesar under det jødiske fangenskapet i Babylon,
og deretter Darius, og til slutt Kyros, hvor han konsulterte med Kyros.

Daniel 6:29 Daniel levde æret og lykkelig under Darius', det er perseren Kyros'
regjering.
Jeg tror at grunnen til at de ser på Donald Trump som en ny Kyros-type, er fordi
han kom inn i presidentembetet som en slags hedning som var skilt tre ganger.
Men tidlig i sitt embete sier de at han ble omvendt, og han har faktisk gjort mer
for den kristne kirken enn noen annen president har gjort i denne nasjonens
historie.
Men Kyros er Kyros og Trump er Donald.
Men det er interessant, og jeg tror ikke at dette bare er en tilfeldighet, men
navnet Donald betyr faktisk en "verdenshersker". Og hans mellomnavn, John,
betyr faktisk "Begunstiget av Gud." Så denne Trump vil være en
verdenshersker som er begunstiget av Gud.
Vel, profetien fortsetter: og han (denne voldsomme kongen, denne
verdensherskeren, som skal komme med sterk og grov tale, han) skal
ødelegge fantastisk.
Det ordet "ødelegge" betyr faktisk at han vil komme inn som en ødelegger, "en
som ødelegger". Og han vil komme inn med det formål å bringe ned eller
ødelegge planene til de globale herskerne.
Og ordet "fantastisk" betyr faktisk "å adskille". Så denne karen vil komme inn i
rollen som en ødelegger, og han vil fantastisk bringe til en ødeleggelse, eller
ødelegge planene til opprørerne (de som hater Gud) ved hjelp av en
separasjon, og dele opp disse opprørerne en etter en, og avdekke dem
åpenlyst.
Nå, dette forteller deg at han ikke kunne komme inn og bare ta ned hele den
dype staten på en gang. Så han tar det ned systematisk person for person, og
forordning etter forordning. Det må være slik fordi Gud sa at det ville bli gjort på
den måten.
Og så sier visjonen: og han skal blomstre, (og det betyr at han skal gjøre det
som er lønnsomt) og ha handling, (skal oppnå ting) og han skal ødelegge
(bringe til ruin ved å ødelegge planene til) de mektige og det hellige folk.
Dette begrepet: det hellige folk, er et begrep som brukes gjennom hele Det
gamle testamentets skrifter i en referanse til Guds folk, jødene. Men dette taler
ikke om staten Israel som en nasjon, men snarere taler det om det hellige folk,

jødene, som har ledet opprøret mot Gud i Amerika. Ettersom de fleste av
rettssakene som tok Gud ut av vår kultur, kom fra konverterte jøder i politikken
og rettssystemet.
Broder Branham sa, i referanse til det som vi leste i Daniel om dette begrepet:
"det hellige folk", han sa at det refererer til jødene, og mer spesifikt til Wall
Street jøder.
63-0318 Det Første Segl 349 Og etter at Menigheten er tatt bort, vil Rom og
— og jødene inngå en pakt med hverandre. Bibelen sier de ville det, med det
hellige folk. Og legg nå merke til, de vil inngå den på grunn av hva da? Denne
nasjonen vil gå konkurs. Og resten av verden som er på gullstandarden er
konkurs. Dere vet det. Hvis vi lever av skatte-penger, 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 verdens handel.
Nå, jeg tror det er passende at denne åpenbaringen ble gitt til oss da det første
seglet ble åpnet. Fordi Gud sa: "Sett segl for visjonen frem til endetiden." Og så,
da seglene ble åpnet, ble også denne visjonen av Daniel åpnet for oss, for å
fortelle oss hva det betyr.
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. Det betyr i 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 354 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 han vil ha fremgang med
håndverk, og håndverk er produksjon, i sin hånd.

Derfor, håndverk er produksjon. 25 Og gjennom sin politikk skal han ha
fremgang med håndverk som vil lykkes for ham; Og vi vet at det er Trumpadministrasjonens politikk som har fått produksjonen til å blomstre. Han har
omregulert alle de globalistiske forskriftene som skadet produksjonen i dette
landet. Og hans bruk av tariffer som er enda en ting fra hans politikk, som har
forårsaket at selskaper har brakt produksjonen tilbake til dette landet. Alternativt
må de betale kostnaden med høye tariffene.
Men det er en annen ledetråd som viser oss karakteren til denne
verdensherskeren som vil bli begunstiget av Gud. Og han skal opphøye seg
selv i sitt hjerte. Vel, vi vet at Gud setter inn konger, og Han tar dem ut. Det var
Gud som reiste opp Nebukadnesar til sin høye posisjon. Og deretter tok Han
ham ned igjen, da han ble veldig oppblåst.
Og ved fred skal han ødelegge (bringe til ruin) mange (som 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.)
Og vi viste dere i forrige uke at nesten 4000 sjefer i industrien har gått av siden
president Trump la frem sin utøvende ordre i desember 2017. Og han har tatt
ned mange av lederne i CIA og FBI og DOJ (Department of Justice =
Justisdepartementet), en etter en. Han har også til hensikt å kutte ned ansatte i
Nasjonal Sikkerhetstjeneste med 50% siden varslingene startet i oktober 2019.
Han har også kuttet ned Det nasjonale sikkerhetsrådet med 45 medlemmer.
Nå har vi ikke tid til å gå inn i detaljene. Men hvis dere vil studere mer om disse
tingene, bare se på alt som er gjennomført i løpet av de første 20 månedene
alene. Bare klikk her, her og her. Ja vel, jeg forkynner ikke Trump. Jeg bare
viser dere Guds Ord manifestert i de dagene som vi lever i. Han er bare et Guds
verktøy. Og ingen kunne ha oppnådd alle disse tingene på så kort tid hvis han
ikke var begunstiget av Gud til å gjøre det.
Nå ønsker jeg å ta oss inn i studiet av depresjonen i endetiden, som William
Branham talte om. For å gjøre det, nå har vi i dag sett i Daniel 8, angående de
siste årene fra 2016 og gjennom 2020.
Her i Lukas 21 hører vi Jesus som advarer oss om hva som vil komme over
jorden. Vi ser at Han nevner mange ting som vi er vitne til i denne tiden som vi
lever i.
Lukas 21:25 Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal

folkeslagene bli satt i en klemme og rådvillhet, når havet og bølgene
bruser.
For noen få år siden skjedde det to år på rad at vi fikk en dobbelt blodmåne,
rygg mot rygg. Og disse var knyttet til det jødiske jubileet. Dette har ikke skjedd
på mange tusen år.
Mer presist så ble de kalt en "blodmåne tetrade" (en rekke av fire blodmåner),
som er en serie på fire måneformørkelser. De er atskilt med 6-måneder
mellom hver. Den siste tetraden skjedde om våren og høsten - 2014, og våren
og høsten - 2015.
Men hvis du følger rekkefølgen av hva Jesus sa, så var disse tegnene i solen og
månen bare begynnelsen. For han legger til: 25 og på jorden skal
folkeslagene bli satt i en klemme, nå dette ordet "klemme", kommer fra
rotordet "sunoche", som er definert som å "presse sammen" eller "klemme
til", og det taler om et "trykk". Nå har alle de som leser Wall Street Journal, sett
dette ordet "klemme" bli brukt til å referere til økonomiske forhold med et stramt
pengemarked, at kreditten blir enda strammere, og resesjon setter inn. Og
denne verden vil gå gjennom en klemme før den klemmen blir så ille at den vil
gå over til å bli den store trengselen.
Så verdens økonomiske systemer blir presset. Det begynte faktisk i 1971 da
president Nixon tok USA bort fra et system der dollaren var støttet av gull, og i
stedet gikk over til en oljestøttet fiat valuta. Bare en liten anmerkning: Ingen fiat
valutaer har noensinne vart mer enn 40 år, så vi er langt på overtid til å se en ny
dollar som vil være basert på gull igjen.
Broder Branham advarte oss om at dette ville finne sted. Men slik som Jesus,
som talte i lignelser slik at bare de utvalgte kunne forstå, slik talte også William
Branham i et kryptisk språk, når han åpenbarte for dem som har ører til å
høre. Men de samme ordene skjulte også visjonen for disse som ikke er
ordinert til å se og forstå, slik Jesus sa i Matteus 13, Markus 4 og Lukas 8.
Nå, her er hva han sa i:
Boken om Menighetstidene Kapittel 9 - Laodikea Menighetstid 15. Basert
på disse sju visjonene, sammen med de hurtige endringene som har fart over
jorden de siste femti årene, så FORUTSIER jeg (jeg profeterer ikke) at alle
disse visjonene må gå i oppfyllelse innen 1977.

Nå, her er hvor mange har falt bort, fordi de forveksler ordet forutsi med ordet
profetere. Men når han sier: Jeg forutsier, og han sier, basert på hva jeg vet, og
ved å se på den hastigheten i måten som ting utvikler seg, da forutsier jeg, som
en mann, men jeg profeterer ikke. Og det betyr at hvis jeg profeterer, da ville det
være Gud-inspirert. Men det å si at jeg forutsier, det betyr at det er min beste
gjetning. Problemet er at altfor mange har sine øyne på karet, og ikke på den
Gud som brukte karet. Og dermed så ønsker de i sitt eget hjerte å gjøre den
mannen ufeilbarlig, når ingen mennesker er ufeilbarlige.
Faktisk så var det nøyaktig det samme han sa i:
61-0112 Spørsmål og Svar COD 16 Og disse svarene er ikke ufeilbarlige
(Skjønner?), fordi bare Skriften er ufeilbarlig. Men så vidt som jeg vet, så er
de på linje med Skriften. Jeg håper at det gjør det klart. Og lydbåndet skal
holdes tilbake nå, og alle de som ønsker det, ja, de kan få det. Men nå, jeg vet
at Skriften er ufeilbarlig, men mine svar er ikke ufeilbarlige. Så jeg er sikker
på at alle forstår det. Og hvis det ikke er ufeilbarlig, da har du kanskje en rett til
å spørre meg når som helst ...
62-1014E En Guide 100. Det var Guds fremgangsmåte. Det var slik det ble lagt
ut. Det er Hans program; Han kan ikke gå bort fra det, fordi Han er uendelig.
Amen. Han kan ikke gå bort fra det; Han er Gud. Jeg kan forandre meg; jeg er
en mann. Du kan forandre deg; du er en mann eller en kvinne. Men Gud kan
ikke forandre seg. Jeg er begrenset; jeg kan gjøre feil og si ting feil, alle
kan vi det. Men Gud kan ikke det, og fremdeles være Gud. Hans første
avgjørelse er fullkommen. Slik handler Gud når han kommer på scenen, det er
den måten Han må handle på hver gang. Hvis Han er kalt på scenen for å frelse
en synder, og Han frelser ham på grunnlaget av én ting. Neste gang en synder
kommer, da må Han handle på samme måten, ellers handlet Han galt den
første gangen Han handlet. Amen. Jeg elsker Ham. Jeg vet at det er
Sannheten.
62-0318E Det Talte Ord er den Originale Sæd 443 Og husk, kristne venner,
jeg er en mann; Jeg kan gjøre feil. Men Gud, ved å være Gud, kan Han ikke
gjøre en feil. Alle ordene som er skrevet, må bli oppfylt; Jesus sa det. Så vi
har ting her i Skriften som må bli oppfylt, og det er en av de tingene, denne
boikotten som kommer. Men før denne boikotten kan komme, og dyrets
merke, da må det først være sådd en Sæd, en menighet som Gud vil ta ut
herfra. Forstår dere nå? En Sæd må bli sådd. En denominasjonell sæd, og der for å lage en form eller et bilde av dyret, kirken i Roma ... Og det er nødt til å
være en ekte Brud der.

Ja vel, så før visjonen i Daniel 9 kunne komme, måtte først visjonen i Daniel 8
være der.
Nå går vi tilbake til det sitatet der vi leste om 1977.
Og selv om mange kanskje føler at dette er et upålitelig utsagn i lys av det
faktum at Jesus sa at «den dagen eller timen kjenner ingen», så holder jeg
fremdeles fast på denne forutsigelsen etter tretti år. For Jesus sa IKKE at ingen
kunne kjenne året, måneden eller uken da Hans komme skulle være fullendt. Så
jeg gjentar at jeg oppriktig tror og holder fast ved, som en individuell forsker av
Ordet, sammen med Guddommelig inspirasjon, at 1977 burde avslutte
verdenssystemene og innlede tusenårsriket.
Og jeg har hevdet at det er to ting som han taler om her. Det første er et opphør
av verdenssystemene innen 1977. Og det andre er den tidsperioden som han
kaller å innlede tusenårsriket. La meg ta det andre elementet først. Han sa at
det vil bringe inn innledningen av tusenårsriket. Så hva vil det si å innlede noe?
Det betyr at 1977 vil være begynnelsen på det som vil være nødvendig til å
komme på plass for at tusenårsriket skal starte opp. En innledning som innleder.
Og det som han gjør, er å møte deg ved døren, og deretter å gå sammen med
deg til setet ditt. Og dermed så vil det komme en tid som han sier begynner
rundt 1977, at det vil komme en bevegelse som vil plassere folket i rett posisjon.
Og det var i 1977 at lærerne oppsto i dette Budskapet. Og lærerne skal plassere
folket i rett posisjon.
Adopsjon (Sønnekår) handler om å være plassert i rett posisjon som sønner.
Faktisk var det i 1977 at broder Lee Vayle begynte å undervise om Kristi
Parousia, som er tilsynekomsten før Hans komme. Så 1977 var et svært
betydelig år, fordi veien til adopsjon startet opp, og folket skulle bli opptrent og få
hjelp til å vokse opp, inni Ham i alle ting. Men det var også det året da
verdenssystemet skulle begynne å bli tatt ned.
Vel, når vi taler om verdenssystemer, så er det egentlig bare ett som er
dominerende for hele verden. Religion er ikke et verdenssystem. Det er 1,2
milliarder katolikker, 1,3 milliarder muslimer, 900 millioner kristne, 900 millioner
hinduer, 1,1 milliarder sekulære agnostikere / ateister, 394.000 kinesiske
tradisjonalister, og om lag 300 millioner med opprinnelig urbefolkning. Det er
enda mange flere mindre religioner også.

Helsetjeneste er ikke et verdenssystem, da det er østlig medisin, urtemedisin,
vestlig medisin, sjamanmedisin, akupunktur, kiropraktikk og mange andre
former for helsetjenester i denne verden.
Utdanning er heller ikke et verdenssystem, for det er like mange former for
pedagogiske modeller som det er lærere, ser det ut til.
Men siden Bretton Woods-systemet, som ble satt opp rett etter andre
verdenskrig, da USA hadde gullet til de fleste europeiske land, da ble dette gjort
til et verdensøkonomisk system. Det var det amerikanske gullstøttede
dollarsystemet, der 70% av verdens valutaer var direkte bundet til den
amerikanske gullstøttede dollaren.
Men i 1972 tok president Nixon oss ut av verdens gullstøttet dollar system, og
plassert oss på et oljebasert fiat valutasystem. Og i 1977 var verden fullstendig
ute av den gullstøttede valutaen, med unntak av Vatikanstaten. Og det var det
som var nødvendig for å bringe verden inn i en så innviklet tilstand av forvirring.
Denne fiat valutaen var basert på tillit i Sentralbanksystemet. Og det er i ferd
med å få en slutt ettersom Roma, med sitt gull, er profetert i visjonen i Daniel 9,
til å komme inn og inngå en pakt med de jødiske folkene i Sentralbanken. Og
deretter, midt i den 70. uken, da bryter hun den pakten, og trengselstiden er i
gang. Men det er president Trump som vil bringe ned sentralbankene. Og det
igjen vil få dem til å inngå sin pakt med Roma. Vi vil se dette i hans andre
periode. Han vil ikke gjøre dette før han blir gjenvalgt. Hans mål er å støtte den
amerikanske dollaren med Gull, og presse på for å få alle land til å gjøre det
samme. Men Roma eier verdens gull. Og derfor vil de gå inn for å kausjonere ut
sentralbankene med sitt gull. Men den kausjonen vil bare vare i et og et halvt år
eller der omkring. Og da vil Roma forråde de jødiske bankfolkene. Og de vil
kreve tilbakebetaling, og bryte med dem, og deretter ha kontroll over hele
verdens gjeldssystem. Det er dette som sentralbankene handler om. Fiatsystemet er helt basert på gjeld. Og for å holde seg flytende, er sentralbankene
avhengig av at nasjoner, stater, fylker og byer, og selskaper, samt
enkeltpersoner, har gjeld som de skylder til dem.
Husk, Bibelen lærer oss: "Låntakeren er en tjener til utlåneren." Og de bruker
gjeld, din gjeld, til å kontrollere deg. Og det vil føre frem til det punktet hvor
dyrets merke også vil komme til manifestasjon, men vi vil spare det til senere.
Bare hold dere borte fra gjeld, brødre og søstre.

57-0602 Liv E-26 Dere skjønner, hvis satan har et rike, da må han ha en falsk
økonomi. Han må ha noe som han kan presentere for dem for å få dem til å
tro at de lever. Men det er absolutt på den motsatte siden. Det er død i form av
liv.
Broder Branham sa at hvis du har en nedbetaling på en bil eller et hus, det er ok
helt til du ser fagforeningene kommer inn i regjeringen og kirkene. Da må du
komme deg helt ut av systemet, eller ta merket. Og du vil ikke være i stand til
å kjøpe eller selge uten det merket. Men vi vil være borte før det skjer. Så ikke
bekymre deg for mye om det. Men du bør være forberedt på det.
Faktisk, hvis du ønsker å forstå hvilket verdenssystem broder Branham refererte
til, da forteller han det til oss i talen:
62-1216 Verden Raser Sammen 197. Alle ting som drar deg bort fra Det, er
feil, det er en falsk messias, en falsk salvelse. Åh, han sa: “Broderen hadde en
slik salvelse!” Hva slags salvelse? Det er saken. Hitler hadde også en salvelse.
Khrusjtsjov hadde en også. Pave Pius har også en. Hva slags salvelse har du
fått? Hvis det ikke er salvet med dette Ordet, og bekrefter ethvert Ord til å
være Sannhet, la det bare være. Det er feil. Hvis det ikke produserer seg selv,
da er det ikke befruktet. Det vil vise fargen sin. Åh, sier: “Men Det var for en
annen tid. Vi …” La den tingen bare være. Jesus Kristus er den samme i går, i
dag og for evig. Ja visst.
198 Så når verden raser sammen, da er vi født inn i et Rike som ikke kan falle
fra hverandre. Tror dere at verden raser sammen? Dens systemer raser
sammen. Tror dere det? Tror dere at det økonomiske systemet faller fra
hverandre? Det politiske systemet faller fra hverandre. Det nasjonale, FNsystemet faller fra hverandre. Kirken faller fra hverandre. Denominasjonene
faller fra hverandre. Alle ting raser sammen. Men vi har et Rike som ikke kan
rokkes, det er Guds Evige Rike, det kan ikke rokkes.
La oss lese hva mer Jesus sa ville komme over jorden.
Så etter at Han taler om at nasjonene settes i en klemme, at de trykker ned
nasjonene, så legger Han til, med rådvillhet; og dette ordet rådvillhet, det betyr
at det ikke finnes noen vei ut av denne situasjonen, å være fortapt.
Så vi ser at mye av det som Jesus profeterer om, som skal komme, det har å
gjøre med vårt finansielle system.
Nå hopper vi ned til vers 29 hvor Jesus taler om at Israel blir en nasjon:
Lukas 21:29 Så fortalte Han dem en lignelse: «Se på fikentreet og alle trærne!

30 Så snart de begynner å skyte knopper, ser dere og vet dere av dere selv at
sommeren er nær.
31 Slik skal dere også vite at når dere ser disse ting skje, så er Guds
kongerike nær.
32 Sannelig sier jeg dere: Denne generasjonen (som ser alle disse tingene skje)
skal slett ikke forgå før alt dette har hendt.
33 Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri noen sinne forgå.
Så bruker Jesus de neste setningene til å formane oss om å alltid være på vakt,
og være klar over hva som kommer på jorden.
34 Men ta dere i vare (det betyr å være veldig forsiktig og observant), så ikke
deres hjerter blir tynget av rus, drukkenskap og bekymringer for dette livet,
slik at den dagen skulle komme uventet over dere.
35 For den skal komme som en snare over alle dem som bor på jorden.
36 Våk derfor, og be alltid om at dere må bli holdt verdige til å unnslippe alt
dette som skal skje, og til å bli stående for Menneskesønnen.
Hva er dette at nasjonene settes i en klemme, og hvorfor er de så rådville?
Dette er hva vi må vite om vi skal forstå hvorfor alle på jorden kommer til å bli
påvirket. Ordet "en klemme" kommer fra det greske ordet, "sunoche" som
betyr: "presse sammen, klemme til, en innsnevring, en begrensning eller et
press. For å holde sammen med tvang. Å presse på hver side, som å
tvinge et skip inn i en smal kanal, eller tvang av et dyr inn i en posisjon der
det ikke kan bevege seg, slik at bonden kan administrere medisinering. Å
utøve tvang."
Fra dette kan vi se at hele verden blir skjøvet eller presset inn i en universell
tilstand fra alle kanter, for å motta eller være åpen for å bli kausjonert ut av
Roma. Og så ser vi at verden vil bli rådvill av denne tvangen. Og ordet rådvill
betyr at det ikke er noen vei ut, og dermed vil verden begynne å få panikk. Husk
at broder Branham sa at verden må komme inn i en nevrotisk tilstand. Og den
første fasen av denne nevrosen, er angst, som er å bekymre seg for hva som
kan skje.
Lukas 21:26 Mennesker skal få hjertesvikt av frykt og gru for alt det som skal
komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes.
Hebreerne 12:25 Se til at dere ikke avviser Ham som taler. For hvis de som
avviste Ham som talte på jorden, ikke slapp unna, da er det enda større grunn til
at vi ikke skal slippe unna, hvis vi vender oss bort fra Ham som taler fra

himlene.
26 Hans røst rystet jorden den gang. Men nå har Han lovet og sagt: «Enda en
gang ryster Jeg ikke bare jorden, men også himmelen.»
27 Dette: «Enda en gang,» gjør det klart at de ting som blir rystet, skal bli borte
fordi de er laget, for at de ting som ikke kan rystes, alltid skal bestå.
28 Derfor, siden vi får et kongerike som ikke kan rokkes, så la oss ta vare på
nåden. Ved den kan vi tjene Gud på en velbehagelig måte, med ærbødighet og
gudsfrykt.
29 For vår Gud er nemlig en fortærende ild.
Vel, Jeg har gitt dere mange Skriftsteder så langt. Nå vil jeg gi dere hva broder
Branham hadde å si om dette som kommer. Så vi vil bare lese hans tanker i de
neste fire sidene, før vi avslutter.
61-0730M Gabriels instruksjon til Daniel 87. 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.
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.
57-0901M Hebreerne kapittel 3, 4. Amerika ønsker ikke evangeliet (Dere vet
det.); Vi kan like godt innrømme det. Dette angelsaksiske folk er ferdig; det er
det hele. Det er ikke noe mer Evangelium som Amerika vil motta. Åh, du har
noen få utbredelser nå og da; men akkurat slik som Evangeliet, så er det over.

Og du kan ikke engang forkynne for dem, kan ikke tale med dem. De vil
ikke tro noen ting. Skjønner? De har bare sine egne praktiske ideer, og de er
ubevegelige, og det neste som gjenstår for denne nasjonen, er dom. Hun
kommer til å ha det også. Det kan være gjennom depresjon; det kan være
gjennom atombomber; det kan være gjennom en stor pest, en sykdom
eller noe; men hun er klar for det. Det kommer til å bli på tusenvis som blir
drept.
65-0219 Denne Dag Er Dette Skriftstedet Oppfylt 132. Vi hadde en fantastisk
nasjon. Men hun råtner nå og forfaller og skjelver og gir etter. Og prøver å
skattlegge folk for å skaffe penger til å sende over der, for å kjøpe
vennskap med fiendene deres; de kaster det tilbake i ansiktet vårt. Én
verdenskrig, to verdenskriger og beveger seg enda videre til en tredje. Ja
visst. Politikken er råtten, korrupt, råtten tvers igjennom.
63-1128M Et Vitnesbyrd 20. Jeg prøvde å si i går kveld, at verden kommer til
et punkt hvor den faller i sammen, politisk, sosialt og økonomisk. Du sier:
"Økonomi? Mer penger."
21 Ja, men hvor kommer det fra? Vi er belånt på skatter som først vil bli
betalt førti år fra i dag. Hun er blakk. Hun er Konkurs, nasjonen: ikke bare
denne nasjonen, men alle sammen. Og det finnes ingen måte å noensinne får
den tilbake. Og det er satt en felle, nøyaktig for å svinge denne nasjon inn i
noe. Og alle dere vet dette. Godt, hvem har fått rikdommen i verden? Hvem har
den? [Noen Sier: Roma. --Ed.] Ja visst, de har det. Roma har det. Og når vi blir
det, når vi blir blakke, i stedet for at disse store tobakkshandlerne, Whisky, og så
videre, som gjerne vil ha pengene; hva vi vil måtte gjøre, enten endre valutaen
eller låne penger. Og når de låner, da selger de ut sin fødselsrett rett der. Helt
nøyaktig, bare så korrekt, og nøyaktig hva Skriften sier om det.
22 Jeg ville like å ha et sted en gang, om Herren Vil, når et telt kommer inn i
bildet. Og jeg tror at det vil skje snart nå. Snart skal jeg dra over hele verden.
Jeg har fått møter over hele verden. Og jeg ville like å få et sted hvor jeg kunne
være i omtrent 6 uker, og bare ta de tingene og gå gjennom dem (Ser dere?),
frem og tilbake, gjennom Skriften.
23 Og det er utrolig å se timen vi lever i! Det skremmer meg. Det skremmer
meg, ikke fordi ... I mitt hjerte ringer gledesklokkene, vel vitende om at Herrens
komme er så nær for hånden. Men det som skremmer meg, er å vite at så
mange er uforberedt på den timen vi står overfor. Det er den dårlige delen.
24 Hvor mange har noen gang hørt historien om ekornene der oppe den
gangen? Mange, selvfølgelig, antar jeg, overalt. Noe lignende som det skjedde

her om dagen. Og jeg var ... Dere har hørt historien om fjellene, at Han kom
ned, da Herren skrev de tingene på fjellet forleden. Mitt, livet mitt ...
25 Jeg er ikke en forkynner. Alle vet det. Jeg er ikke en predikant. Men det
består av en åndelig form av å følge med på ting, og se ting bevege seg og
advare folk om ting som kommer til å skje. Og det er bare ... Det er bare
slik jeg er laget. Det kan jeg ikke hjelpe for, ikke noe mer enn at du kan hjelpe
for hvordan du er laget. Men Han, Gud har satt hver enkelt av oss inn i Legemet
for å gjøre bestemte ting. Og jeg følger med på hver eneste lille bevegelse,
ethvert formål, ethvert motiv, fordi alle ting blir styrt av ånd.
26 Denne menigheten ble satt her med en hensikt. Det er en ånd bakom denne
menigheten. Ja visst. En ånd bakom ditt hjem, bakom hver bygning. Bak alle
ting er det en ånd, et motiv og et formål. Hvis denne menigheten kommer hit
for å opphøye et menneskelig system eller noe, da er ikke deres motiv riktig.
Men hvis det blir lagt her for å prøve å oppnå noe for Guds rike, da er både
motivet og formålet, begge deler riktig, hvis motivene blir dirigert på den måten.
62-0211 Enhet 48 Hele verden er basert på det. Hele økonomien i denne
nasjonen er basert på en falsk oppfatning.
56-0129 Det overnaturlige E-37 Broder og søster, vårt store Amerika og vår
store økonomi som vi har, råtner bort i sine grunnvoller. Og en dag, jeg
ser at det gjøres klart for det rett nå, hun vil ligge i ruiner.
63-0318 Det Første Segl 341 Følg nå med, I endens tid. Ikke i den første tiden
da Kristus forkynte, men, i endens tid, den siste delen av uken, hvor vi bare tok
Daniels sytti uker. Og Kristus har profetert i tre og et halvt år, og tre og et
halvt år gjenstår fremdeles. Er det riktig? [Forsamlingen sier: Amen. — Red.]
Og denne prinsen
(Dere vil se at denne prinsen som han taler om, er paven, og han er prinsen
over prinsene.)
Og denne prinsen skal på den tiden inngå en pakt med Daniels folk, som
er jødene. Det er når Bruden er tatt ut nå. Hun vil ikke oppleve det.
342 Legg merke til det, i den siste halvdelen av Daniels uke, inngår folket en
pakt. Denne fyrsten inngår en pakt med Rom, inngår en pakt med dem, uten tvil
på grunn av rikdommen, for katolikkene og jødene eier rikdommen i verden.
343 Jeg var i Vatikanet. Jeg så den tredoble kronen.
347 Men jeg fikk gått gjennom hele Vatikanet. Ja, du kunne ikke ha kjøpt det for
hundre milliarder milliarder dollar.

Nå sa han at der tilbake i 1963, da gull bare var $30 per unse. (1 unse = 27,3
gram) I dag er gull verdt 52 ganger mer enn den gang. Prisen er på $1550 per
unse, og det er på vei til å bli mange ganger mer enn det, før det er ferdig. Noen
sier at for at mengden tilgjengelig gull skal samsvare med gjeldsbeløpet i fiat
valuta, da ville gull måtte gå for mellom $150.000 til $187.000 per unse. Derfor
ville en milliard milliarder være 1 kvadrillion tilbake i 1963. Multipliser det med å
gange opp forskjellen mellom $30 og $1550, pluss inflasjonsfaktoren, og du vil
ha noe i området omkring $108 kvadrillion. Men det er rundt $250 billioner i
verdensgjeld. Så hun ville ha nok gull til å betale ut alt sammen, og rikelig til
overs.
William Branham fortsetter: *
347 Vel, du ville…Og bare tenk, Verdens rikdom, sier Bibelen, ble funnet i
henne. Åh, bare tenk på de store plassene, de milliardene multiplisert med…
348 Hvorfor oppstod kommunismen her oppe i Russland? Det gjør meg bare
helt uvel, å høre så mange predikanter rope om kommunismen, og de vet ikke
engang hva de galer om. Det er riktig. Kommunismen er ingenting. Det er et
redskap i Guds hånd, for å bringe hevn over jorden, på grunn av de helliges
blod. Det er riktig.
Jeg har nå allerede gått gjennom Skriftstedene og Budskapet, og vist dere hva
jeg tror er bevis på hva president Trump vil gjøre, mens han sitter i sitt embete i
endetiden. Hans endelige mål, etter å ha gjenopprettet økonomien, da vil han
bringe ned FED. Federal Reserve Bank, de fleste klarer ikke å forstå at denne
verken er en sentral eller en statlig institusjon. Den består av 8 utenlandske
banker, nemlig Sentralbankene i Europa.
Jeg tror vi vil avslutte her. Og neste uke vil vi komme inn i hva som skjer etter at
FED er blitt tatt ned, og Bruden er blitt tatt opp.
La oss be.

