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De siste to ukene har vi undersøkt Daniel kapittel 8, der vi, med åndelige øyne,
kan se de aktuelle hendelsene som har skjedd de siste tre årene.
Broder Branham, i serien om Daniels sytti uker, han kom ikke så mye inn på
dette, bortsett fra å legge ut for oss noen få ledetråder, slik at vi kunne forstå
hvem denne mektige herskeren er, som er omtalt i Daniel kapittel 8. Han sier at
han ville ha fremgang med håndverk, og han sier at håndverk er produksjon.
Han sier også hvem denne prinsen er, som blir omtalt både i kapittel 8, og i
kapittel 9. Han sier at det er paven i Roma.
Han nevner også at den antikristelige Paven, i Daniel 9, skal gjøre en pakt
mellom Wall Street-jødene og Vatikanet.
Denne formiddagen vil jeg gjerne fortsette å se på disse hendelsene idet vi
starter opp i Daniel 9, og vi begynner å lese fra vers 1.
Daniel 9:1 I Darius', Ahasverus' sønns første regjeringsår, han som var av
medisk ætt og var blitt konge over kaldeerriket 2 i det første år av hans regjering gransket jeg, Daniel, i bøkene og la merke
til tallet på de år som Herren hadde talt om til profeten Jeremia - at han ville la
fulle sytti år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner.
Så ved å lese fra profeten Jeremia, da visste Daniel at han levde i den tiden for
det jødiske folket til å vende tilbake til Israel.
Broder Branham sa i sin tale:
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 tegnsettingene, 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.

Det er rundt 214.500 kristne i USA, og 165 000 kristne som er voksne. Det er
også nesten to milliarder kristne over hele verden. Og de fleste av dem har lest
fra Bibelen minst én gang. Og allikevel så har flertallet av Bibel-lesende kristne i
dag, ikke peiling på hva den sier om denne tiden. De leser Bibelen slik som de
ville gjort med en historiebok.
Kristendommen er den religionen i USA som har mest oppslutning. 65% av de
forespurte amerikanske voksne identifiserte seg som kristne i 2019. Dette er en
nedgang fra 85% i 1990, 81,6% i 2001, og 12% lavere enn de 78% som ble
rapportert for 2012. Cirka 45% av de som ble spurt, hevder at de er medlem av
en menighetsforsamling.
Nå, vi har tatt tankene våre fra broder Branhams tale, Avdekkingen av Gud, og
spesielt i 243, hvor han sa:
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 hørte ham si i:
64-0500 Lydbrevet til Lee Vayle 2. For hvis de bare ser det i den tiden som
har vært, da er det ikke noe håp for menigheten. Menigheten må se det i
nåtid. Så Gud sender sin profet for å manifestere, den nåværende tiden av
det. Skjønner du? Og så, etter at det er over, da er det historie.”
Og han sa også i sin tale:
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, Ordet som
vil komme; Ordet som er nå. Forstår dere? Får dere tak i det?
Og igjen i 233 hvor han leser fra Hebreerne 6:4:
65-0725m De Salvede i Endetiden 233. For det er umulig for dem som engang
er blitt opplyst, og ikke beveget seg videre med Ordet der det ble manifestert, de
er døde, de er borte.
Så Menigheten må se Ordet i nåtid, ellers er hun død og borte.
Derfor er dette mitt spørsmål til alle som hører på denne talen denne
formiddagen, hvor enn du befinner deg i verden: Kan du se Ordet i nåtid? Eller
er det bare en historie for deg?

Men broder Branham sa i talen:
64-0614M Avdekking 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!
Så jeg stiller dere dette spørsmålet: Er det? Er det en virkelighet for dere? Eller
er det bare en historie?
Nå vet vi at hele Det Nye Testamentet taler om denne tiden, for William
Branham sa det i sin tale:
64-0119 Shalom 92. Hele Det Nye Testamentet taler om denne tiden.
Så vi ser Guds Ord, Det Gamle Testamentet og det Nye. Og vi vet at dette er
Guds Ord gitt for å hjelpe menneskeheten til å leve ut virkeligheten i Hans
Levende Ord for den tiden vi lever i. Og vi ser at Daniel søkte i Ordet etter Ord
som gjaldt for hans tid.
Og Daniel leste Ordene fra profeten Jeremia angående sitt folk jødene. Og da
han gjorde det, fikk det ham til å søke Gud for et svar angående de 70 årene
som Gud sa, gjennom profeten Jeremiah, at Israel skulle være i fangenskap i
Babylon. Og Gud ga ham visjoner om Fire kongeriker av hedningene som ville
komme ut fra Babylon. Og det ville være sytti uker gitt til jødene, før alle ting ble
fullført. Og vi vil lese om dette denne formiddagen i Daniel kapittel 9.
Broder Branham sier i sin tale:
61-0730M Gabriels instruksjon til Daniel 113. Dette er de viktigste
Skriftstedene i Daniels Bok. 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..."

Daniel 9:3 Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med
bønn og ydmyke begjæringer, med faste i sekk og aske.
Så Daniel var veldig seriøs med å ønske et svar om sitt folks tilbakevending til
Israel. Å lese Guds Ord var ikke en tilfeldig ting for ham. Det var liv og død. Han
trengte å vite når denne tilbakevendingen ville begynne? Hvordan ville det
berøre ham? Ville han leve for å se Israel komme tilbake og tempelet bli
gjenoppbygget?
4 Jeg bad til Herren min Gud og bekjente og sa: Å Herre! Du store og
forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunn mot dem som elsker
deg og holder dine bud!
5 Vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp mot deg. 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.
Nå, dette ordet høre, betyr å følge nøye med på detaljer, for å studere det. Og vi
finner ut at det er det som enhver budbærer i alle menighetstider gjorde. Og da
de gjorde det, da åpnet Gud opp for dem fra det samme Ordet som alle de
andre hadde lest fra, Ord som snudde opp ned på deres verden. Se på Martin
Luther. Han var ikke en perfekt gudfryktig mann som aldri syndet. Han var en
krass mann, en ufullkommen mann, men han elsket Guds Ord. Og Gud åpnet
opp Sitt Ord for ham på en måte som brakte hele hans verden inn i en
revolusjon.
Du tenker at denne nasjonen er blitt revet opp fordi president Trump forsøker å
ta ut den dype staten, for å rense huset. Vel, dette er ingenting i forhold til hva
Martin Luther brakte over sin nasjon, og over hele den kristne verden på sin tid.
Hvorfor? Fordi han faktisk leste Ordet for å høre hva Gud sa i det, og ikke hva
den kirkelige verden hadde å si om det.
Så vi hører i vers 7 at Daniel roper ut til Gud i bønn:
7 Du, Herre, er rettferdig, men vi må skamme oss. Slik er det på denne dag Judas menn, Jerusalems innbyggere og hele Israel, både de som er nær, og de
som er langt borte, i alle de land som du har drevet dem bort til på grunn av den
troløshet de hadde vist mot deg.
8 Herre! Vi må skamme oss, våre konger, våre fyrster og våre fedre, fordi vi
har syndet mot deg.
9 Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse. For vi har satt oss opp mot

ham,
10 og vi adlød ikke Herren vår Guds røst og fulgte ikke hans lover, som han
satte fram for oss ved sine tjenere profetene.
11 Hele Israel har overtrådt din lov, er veket bort fra deg og adlød ikke din
røst. Derfor ble den forbannelse han hadde sverget å sende, utøst over
oss, den som står skrevet i Mose, Guds tjeners lov. For vi hadde syndet mot
ham.
Nå, vi kan selv lese de samme Ordene fra Guds hellige skrift som Daniel leste
fra. Og hvis vi tror at det er et levende Ord som er talt av en Levende Gud, da vil
vi se nøyaktig det som Daniel så, at det gjelder for denne tiden også.
Han taler om Moseloven, boken om de to lovene: "Loven om forbannelse og
loven om velsignelse", som Han la ut for oss i boken om De to lovene i 5.
Mosebok.
Og vi kan se dette ved selv å lese i 5. Mosebok kapittel 28. Det er om de
forbannelsene og de velsignelsene som Gud lovet ville komme over oss. Og de
ville overta oss hvis vi forlater Guds Ord som er skrevet i boken.
5.Mosebok 28:1 Dersom du nå hører på Herrens, din Guds røst, så du
akter vel på å holde alle hans bud, som jeg gir deg i dag, da skal Herren din
Gud heve deg høyt over alle folkene på jorden.
2 Og alle disse velsignelser skal komme over deg og overta deg, så sant du
hører på Herrens, din Guds røst:
Vel, Guds røst er Hans Ord. Så fra vers 2 til vers 14 kan vi selv se de
velsignelsene som er lovet av Gud, hvis vi hører på Herrens, vår Guds Røst.
Men hva om vi ikke hører på Guds Røst til denne generasjonen? Hva da? Vel,
den samme boken som Daniel refererer til, kan vi selv også lese.
La oss gå til vers 15 og selv lese det.
5.Mosebok 28:15 Men dersom du ikke hører på Herrens, din Guds røst, og
ikke akter vel på å holde alle hans bud og hans lover, som jeg gir deg i dag, da
skal alle disse forbannelser komme over deg og overta deg:
Det er ikke bare velsignelsene, som er listet opp i vers 2 til og med 14. Her
finner vi også forbannelsene listet opp. Og de er også mange, mange flere.
Og ved en nærmere undersøkelse av disse, da vil du finne at forbannelsene er
delt inn i tre hovedkategorier. Økonomisk, fysisk og åndelig. Og slik ser vi at

Israel hadde gjort opprør mot Gud. Og som et resultat, da ble hun fysisk ført bort
til Babylon, og var i fangenskap hos verdensherskeren på den tiden. Og som
fanger og slaver ble de forbannet økonomisk, fysisk og åndelig. Og slik var
situasjonen da Daniel ba til Gud, og han visste at profeten Jeremia også hadde
talt om at denne forbannelsen ikke ville være varig. Og derfor ble Israel lovet at
forbannelsen skulle være på henne i 70 år. Og det er den tildelingen som Gud
ga for mennesket til å leve. Det betyr at en hel generasjon ville gå bort i løpet av
den tiden som de ville være i fangenskap.
Salme 90:10 Vårt livs dager er sytti år, og når styrken (eller vitaliteten, som
betyr vårt energinivå) er stor, åtti år. Deres herlighet er strev og møye. For snart
er det forbi, vi flyr av sted.
Nå, tilbake til:
Daniel 9:12 Han har stadfestet Sitt ord (Han har gjort det til virkelighet for oss,
enten vi ville ha det eller ikke) som Han har talt mot oss, og mot våre dommere
som dømte oss. Han førte over oss en ulykke så stor at det ikke under hele
himmelen er hendt noe slikt som det som er skjedd i Jerusalem.
Og vi vet at Gud sa at Mitt Ord skal ikke vende tomt tilbake til Meg.
Jesaja 55:11 Slik skal Mitt Ord være, det som går ut av Min munn. Det skal
ikke vende tomt tilbake til Meg, men det skal gjøre det Jeg vil, og ha
framgang med alt som Jeg sender det til.
Så vi ser at det som broder Branham legger ut for oss i denne talen,
Avdekkingen av Gud, det er også talt om av profetene Jesaja, Daniel,
Jeremia og mange flere av Guds profeter, som Han sendte med Sitt Ord.
Nå, tilbake til:
Daniel 9:13 Etter det som står skrevet i Moseloven, så kom all denne ulykke
over oss. Men vi søkte ikke å mildne Herren vår Guds åsyn. Vi omvendte oss
ikke fra våre misgjerninger og aktet ikke på din sannhet.
Og vi, av alle mennesker, som har sett Guds Ord manifestert til oss i denne
generasjonen, vi, av alle mennesker, burde vite og forstå at denne nasjonen,
som blir kalt ved Hans Navn, en kristen nasjon, tiden er overskredet for å motta
de forbannelsene som Gud sa ville komme over henne og overta henne. Og
likevel så gjør hun ingenting med det. Hun er uten frukt, og bruker mer tid på
alle former for underholdning, og hun når sitt høydepunkt i den sataniske
fotballfinalen hvor satan selv er designeren av den forestillingen. Det er så
ugudelig at det har blitt en ren seksuell eksponering, og denne såkalte kristne

nasjonen sitter i sine hjem foran TV. Og de limer sine øyne fast på den falske
guden av kjøtt, muskler og sex.
Og satanismen blir presentert i sin misdannelse, og folk er redd for å fordømme
den tingen. Det er derfor denne nasjonen blir dømt og er blitt funnet å ha
mangler. Og ikke tro at denne nasjonen ikke vil få en verre straff enn Israel fikk.
For den kommer, og hun har sådd, og nå skal hun sannelig høste. Men kan du
finne sjeler i denne nasjonen, eller i verden i dag, som vil gjøre det som Daniel
gjorde? Som gråter og sukker for all den vederstyggeligheten som blir gjort i
byen?
Slik broder Branham sa i sin tale:
62-0318E Det Talte Ord er den Originale Sæd 443. 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. Og en denominell sæd 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.
Så det Sanne Guds Ord har kommet frem, og Menneskesønnen har gått ut i
denne tiden og sådd. Og nå er høstingen alt som gjenstår. De som har lyttet
nøye til Herrens røst, vil motta de velsignelsene som vil komme over dem, og
overta dem, som i en bortrykkelse ut herfra. Men de som ikke har lyttet til
Herrens røst, vil få de forbannelsene som det er skrevet om, til å komme over
dem og overta dem.
Han sa i sin tale:
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 på hva Daniel ba om. Han visste at folket hans hadde gjort galt, og de
feilet å høre nøye på Herrens, deres Guds røst. Og som et resultat av det, så
endte de opp i fangenskap i Babylon.
Daniel 9:14 Derfor hadde Herren stadig ulykken for øye og lot den komme over
oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt det han gjør, men vi adlød ikke hans
røst.
Og så høstet vi det som vi hadde sådd.
15 Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk
hånd og har vunnet deg et navn, som det er på denne dag! Vi har syndet og
vært ugudelige.
16 Herre! Etter alle dine rettferdige gjerninger, la nå din vrede og harme
vendes bort fra din stad Jerusalem, ditt hellige berg! For på grunn av våre
synder og våre fedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle
dem som bor omkring oss.
17 Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer! La ditt
åsyn lyse over din ødelagte helligdom - for din egen skyld, Herre!
18 Min Gud, vend ditt øre hit og hør! Åpne dine øyne og se våre ruiner og
staden som er nevnt ved ditt navn! Ikke våre egne rettferdige gjerninger
legger vi til grunn for våre ydmyke bønner som vi bærer fram for ditt åsyn, men
din store barmhjertighet.
Daniel sier: “Herre, Gud, vi vet at du alene er rettferdig, og vi vet også at du er
en barmhjertig Gud. Og derfor, som et syndig folk, så ber vi bare om din nåde.
19 Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt og gjør det, dryg ikke - for din egen
skyld, min Gud! For din stad og ditt folk er kalt med ditt navn.
20 Mens jeg ennå talte og bad og bekjente min egen og mitt folk Israels
synd, og bar fram min bønn for min Guds hellige berg for Herrens, min Guds
åsyn 21 mens jeg ennå talte i bønnen, da kom Gabriel, den mannen som jeg før
hadde sett i synet, og rørte ved meg i min store avmakt. Det var ved tiden for
kveldsofferet.
22 Han lærte meg (ga meg informasjon), talte til meg og sa: Daniel, nå er jeg
kommet hit for å lære deg (gi deg omtanke og intelligens for å kunne være i
stand til å vite) til å forstå.

23 Med det samme du begynte å frambære dine ydmyke bønner, gikk det ut et
ord, og nå er jeg kommet for å kunngjøre deg det. For du er høyt elsket. Så
merk deg ordet og gi akt på synet.
Så Gud sendte en engel til ham i form av en mann som het Gabriel, slik som
han sendte en engel til William Branham som var omtrent 1,80 høy, og veide
omtrent 90 kg. Og han kom for å instruere Daniel, slik Herrens Engel kom til
William Branham før Seglene skulle bli åpnet.
Og Herrens Ord kom og sa:
24 Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet
og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en
evig rettferdighet og til å besegle syn og profeti og til å salve det AllerHelligste.
25 Du skal vite og forstå: Fra den tid et ord går ut om å gjenreise og bygge
Jerusalem, inntil en Salvet, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og
sekstito uker. (Det betyr at det skal gå 69 uker til Messias kommer) Det skal
igjen settes i stand og oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes
trengsel. (og i løpet av disse 69 ukene skal Jerusalems murer bygges opp igjen
før Messias kommer)
26 Etter de sekstito ukene skal Den Salvede utryddes og intet ha. Byen og
helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste (Roma) som kommer - og
slutten på det er oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast
besluttet.
Broder Branham forteller oss i det første seglet om da Titus, Prinsen av Roma,
kom inn for å ødelegge Jerusalem, etter at Messias ble avvist.
Husk at Gud hadde fortalt Nebukadnesar at Babylon ville bli delt opp i 4 riker,
slik vi ser William Branham forklare til oss i:
62-0311 Det største Feltslag som noensinne ble utkjempet 406. La oss ta
Daniels visjon. Det er Guds Ord. “Du, Daniel…” “Du, Kong Nebukadnesar, er
hodet av gull,” Babylon. “Et annet rike vil kommet etter deg, som er sølv,”
ser dere, som er Media-Persia. Det neste var Hellas, Alexander den Store.
Neste, som kom inn, var Roma. Og det ble ikke sagt noe om kommunismen.
Roma beseiret verden.
407. Jesus Kristus ble født i Romerriket, og forfulgt, av Romerriket, den
første gangen Han kom hit. Og ved Hans andre Komme, Komme nå, vil
Hans Budskap bli forfulgt av de Romerske denominasjonene, som er
moren til dem alle. Og når Han kommer igjen, vil Han komme tilbake for å
utslette Romerriket. Og Jødene har alltid sett etter Ham til å komme og utslette

Romerriket.
408. Den katolske rangordningen med alle denominasjonene i verden,
kommer akkurat nå sammen til en organisasjon, kirkenes verdensråd
organiserer seg sammen. Det er ikke Russland. Det er Roma. SÅ SIER
HERREN.
Så du ser hvor dårlig informert nasjonen er med alle disse russiske
konspirasjonstingene. Det er tull og tøys. Roma er den vi burde følge med på.
Hun er den som har gullet. Det er hun som vil sette i gang forfølgelsen, hun har
alltid gjort det.
Daniel 9:27 Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken (en
uke er syv år, og midt i den uken, etter 3½ år) skal han bringe matoffer og
slaktoffer til å opphøre. (det er når dette ene offeret som én gang for alle, tar
bort alle andre offer. Det skjedde da Kristus døde på korset.) På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast
besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen.
Så broder Branham forteller oss at dette gjelder jødene, i talen:
61-0730M Gabriels instruksjon til Daniel 113. Dette er de viktigste
Skriftstedene i Daniels Bok. 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..."
Så den store depresjonen, og pest, og hungersnød, det vil ikke komme over
Kristi Brud, for hun vil bli tatt opp i bortrykkelsen før disse tingene skjer. Men
dette er på vei, og vi ser oppsettingen av dette i Daniel 8, slik vi har studert det i
de 2 siste talene.

Så vi ser at på et punkt, etter at denne kongen blir reist opp i Daniel 8, da
begynner han å ta ned verdens sentralbanksystemer, og han begynner å øke
produksjonen. Deretter, til slutt står han opp mot paven. Men avslutningen på
hans herredømme som en konge, ender veldig trist for ham. For visjonen sier at
hans hjerte er knust. Så vi ser at denne prinsen (paven), han kommer inn i
visjonen etter at denne voldsomme kongen med en røff tale, har tatt ned de
mektige. Og så går han rett i konfrontasjon med denne prinsen (paven). Men
paven har gullet, noe som denne kongen tenkte at han hadde. Og derfor ser vi
at avslutningen for denne kongen, blir med et knust hjerte, når hans
herredømme er over.
Vel, dette har vært i mine tanker i mange år, om hvem det var som ville komme
inn og få i gang produksjon igjen, slik som broder Branham sa. For vi vet
at paven aldri blir involvert i disse tingene. Så noen andre, en konge med
et frekt ansikt, ville komme inn og gjøre alle disse tingene. Og deretter blir
han utsatt for et svik.
Og vi vet at Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å skje. Og faktisk så ga William
Branham oss en ledetråd til hvem dette ville være, ved å vise oss at håndverk
er det samme som produksjon. Det skjedde helt tilbake i 1963. Det å kjenne til
denne ene brikken, setter så de andre brikkene på plass. Jeg har satt i fet skrift
og understreket stikkordene her, og satt definisjonen i Strongs Leksikon med
svart skrift.
Vel, hva vi ønsker å undersøke, er dette. Hvis Daniel 9 forteller oss at denne
prinsen vil komme inn og inngå en pakt med jødene, når vil da dette skje?
I Det Første Segl sier broder Branham:
63-0318 Det Første Segl 349. Og etter at Menigheten er tatt bort, vil Roma
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?), fordi denne
nasjonen vil gå konkurs. Og resten av verden som er ute av
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.

Nå, det må være en grunn til at Vatikanet vil inngå en pakt med jødene, Wall
Street og sentralbankene. Og han sa at det det er fordi denne nasjonen og
verden er konkurs. Husk at når dette skjer, er vi forseglet bort. Så det må
komme noe som vil føre til denne endelige ødeleggelsen av verdens systemer.
Og husk at vi viste dere forrige uke, det var i 1972 at USA gikk ut av
gullstandarden. Og de vendte seg til en fiat-valuta støttet av oljen. Og ingen fiatvaluta har noen gang vart i 40 år gjennom hele verdens historie.
63-0324M Spørsmål Og Svar om Seglene 289. Ser dere, katolikkene er den
rikeste gruppen i verden. Det er ingen som dem. Og hva de ikke har, har
jødene resten.
290 Det er hvor økonomien i dette landet nå…Vi lever akkurat nå på
skattepenger, ifølge Lifeline, som, fra skatter (som kommer rett fra Washington,
D.C.) som vil bli innbetalt førti år fra i dag. Det er hva vi bruker nå. Det er hvor
langt bakpå vi er, utsteder pengesedler, ser dere, fra skatter som vil bli betalt
førti år fra nå. Nasjonen er blakk. Hun er ferdig.
291 Nå, Castro, den eneste fornuftige tingen han noen gang gjorde, var da han
forandret valutaen og betalte ned beløpene, obligasjonene, og brente dem, og—
og forandret myntenheten. Det var det eneste han kunne gjøre. Og det er
bare en ting som gjenstår å gjøre for disse Forente Stater. Husk nå, dette er
William Branham, skjønner, som snakker. Dette er min mening. Det er bare
antagelser, ved bare å se på det fra et naturlig ståsted, som kanskje kan være
en million miles unna. Jeg tror at akkurat der, i de pengene… Kjærligheten til
penger er roten til alt ondt. Og jeg tror at ballen vil begynne å rulle med
akkurat de tingene.
292 Nå, den Katolske kirke der tilbake, fra å kreve penger for messen og så
videre, eier verdens rikdom. Dere husker, Bibelen sier: Hun var rik, og
hvordan hun var. Og husk, ikke bare fra en nasjon. Hun er rik på enhver nasjon
som finnes under Himmelen. Hun strekker seg ut. Hun har pengene. Nå, hva
de ikke har, har Wall Street, som er kontrollert av jødene.
293 Nå, og dere husker, han fikk pengene da Jakob vendte tilbake (fant vi ut
forrige kveld) og ble Israel. Han hadde virkelig pengene. Men han fikk ikke kjøpt
noen ting med pengene sine, ser dere, til Esau. Esau hadde det også. Ser dere,
begge anti, og—og den ene…Ser dere, det er bare så fullkomment.
294 Nå, se her. Jeg sa at de kanskje ville konsolidere sammen på pengene,
og den romerske makten ville ta den jødiske pengemakten, og bryte
pakten. Kanskje det ikke blir slik. Dere skjønner, jeg vet at de vil bryte den,
men jeg vet ikke av hvilken årsak, for det er ikke åpenbart for meg hva de
vil gjøre.

295 Men se. Nå, hvis i dag, nå, hva om i dag, den eneste tingen vi kan gjøre,
ville være å gjøre? Hvis vi bruker skattepenger (hvis det utsagnet er riktig) fra
valutaen, fra skattepenger førti år fra nå, ser dere, gullet vårt er…Vi har brukt
det opp. Vi er blakke. Vi har ingen penger. Og vi lever kun på et gammelt rykte.
Så det er den nåværende tilstanden i unionen. Vi er blakke og lever på betalte
skatter, som vil bli betalt om 40 år fra nå. Og det blir verre og verre for hvert år.
Hvor mange har sett den NASJONALE GJELDSKLOKKEN?
Nå, hvis du klikker på denne lenken, da vil du se hva den nåværende gjelden er
på det tidspunktet jeg skriver dette. USA har en gjeld som er større enn 23
billioner dollar. Og basert på denne gjelden, da skulle gull være værdt nesten
$9.096 per unse, og sølv skulle være på nesten $1.096 per unse. Du vil finne
det i det nedre høyre hjørne. Dette viser også at i 1913, før FED var blitt
opprettet, da var gull verdt $23 per unse, og sølv var $2,65 per unse.
Den kommende depresjonen vil være den verste som verden noensinne har
måttet tåle. Men den vil ikke finne sted før vi er borte. Det første som skjer, er
forspillet. Og det er presset, eller innstramningen. Innstrammingen kan komme
på mer enn én måte. Når økonomien strammes inn, da vil også
Verdenskirkerådet stramme inn.
Broder Branham sa i talen:
63-1229E Se Hen til Jesus 38. Det tredje Rykk er nå blitt stadfestet. Og jeg
er sikker på at dere alle vet hva det er. Husk at det vil aldri bli noen etterligning
av det, for det kan ikke skje. Det kan ikke skje.
39. Nå, det er i eksistens. Og jeg er blitt advart om dette, at veldig snart,
akkurat på dette tidspunktet nå, at det nettopp har skjedd, slik at det kunne
identifisere sitt nærvær iblant dere. Skjønner? Men det vil ikke bli brukt på en
omfattende måte, før dette rådet begynner å stramme inn. Og når det gjør
det, når det skjer ... Pinsevennene og så videre, de kan omtrent etterligne hva
som helst som kan bli gjort, men når den tiden kommer, når presset kommer
ned, da vil dere få se det som dere tidligere bare har sett en og annen
gang. Da vil det bli manifestert i fylden av sin kraft. Skjønner?
40. Nå, jeg må fortsette med evangelisering, akkurat slik som jeg i begynnelsen
fikk i oppdrag å gjøre; Jeg må fortsette videre. Derfor, dere har hatt Ordet, og
dere vet hva dere skal se etter, hvordan dere skal bli stående. Jeg må
fortsette videre med evangelisering. Og mine venner, hold dere stille og bare
fortsett videre, for timen nærmer seg veldig raskt (Skjønner?) Tiden når noe

er i ferd med å bli gjort.
41. Nå, Dere kan kanskje se noen små rare ting skje fra meg. Ikke noe syndig,
jeg mener ikke det. Men jeg mener noe rart i forhold til den vanlige trenden.
Fordi, det som jeg har grepet tak i frem til nå i tjenesten, det slipper jeg tilbake
her. Jeg følger med på den hendelsen, og venter på den tiden når jeg skal bruke
det. Men det kommer til å bli brukt.
42. Og alle vet at like så sikkert som det første rykk identifisert, så har også det
andre blitt identifisert. Og hvis du tenker virkelig godt etter, du som er åndelig
(som Bibelen sa: "Her er han som har visdom.") Det tredje er blitt korrekt
identifisert. Skjønner? Vi vet hvor det er. Så det tredje rykk er her.
43. Det er så hellig at jeg ikke kan si så mye om det, slik som Han sa til meg i
begynnelsen. Sa: "Dette, si ingenting om det." Husker dere det for mange år
siden? Det taler for Seg selv. Skjønner? Men jeg har prøvd å forklare til de
andre, og jeg gjorde en feil. Dette vil være tingen som, etter min mening, (jeg
sier ikke at Herren sier meg dette.) - Dette vil være den tingen som vil starte
den bortrykkende troen for å bli tatt bort herfra. Skjønner? Ser dere?
44. Nå, jeg må forholde meg stille for bare en liten stund. Husk nå (og dere som
hører på dette lydbåndet), dere kan kanskje se en slik endring i min tjeneste
med en gang, trekker meg tilbake ... Ikke dra opp, trekker meg tilbake ... Vi er
rett ved den tiden nå, og det kan ikke gå noe videre. Vi er nødt til å vente
her bare et øyeblikk til dette skjer her borte, for å tas opp, da, kommer den
tiden. Men det blir grundig identifisert.
45. Det kommer en tid - i denne nasjonen, til hvor denne nasjonen kommer til
å utøve all den makten som dyret tidligere hadde (som var det hedenske
Roma, da det ble til det pavelige Roma. Skjønner?), så denne nasjonen vil
gjøre det.
Nå, venner, dette har allerede skjedd. Dette er hva kampen dreier seg om,
nemlig å bryte kontrollen bort fra den dype staten. Den har forårsaket kriger i
alle nasjoner, og den viser sin makt. Roma leder den dype staten. Og president
Trump vet ikke at det er Roma som kontrollerer strengene til
marionettpolitikerne.
Jeg har vist dere bilder av alle verdens ledere, inkludert presidenter, og til og
med dronningen av England som knelte ned og bøyde seg foran paven.
Hvorfor? Fordi hun har gullet, og de vet det. Trump er den eneste som ikke ville
gjøre det, og paven ble skikkelig forbannet. Vi så alle bildet i forrige uke. Og
hvorfor bøyer de seg? Fordi, de har alle solgt seg ut til henne. Hun er den
eneste nasjonen som fremdeles er på gullstandarden. Så hun har brukt denne

nasjonens militære makt akkurat som hun har gjort gjennom hele den mørke
tidsalderen, for å ta ned den ene og støtte den andre. Og den mannen som blir
kalt "Verdens hersker som er begunstiget av Gud", han står opp mot henne i
Daniel 8. Det er Donald John Trump. Og "Donald" betyr "verdens hersker". Og
"John" betyr "begunstiget av Gud". Og "Trump" betyr trompet. Og hver gang i
Skriften, at det blir blåst i en trompet, da kunngjør den krig. Og vi har hatt krig
mot den dype staten, som selger seg ut til globalistene, helt siden han ble
innsatt.
Nå, du er nødt til å gi ham honnør, han lever opp til navnet sitt. Og i forrige uke
møtte "Donald John Trump" med Benjamin Netanyahu, som har vært Israels
statsminister siden 2009. Og hvis du la merke til det, ved seremonien for
signering av fredsplanen, at Mr. Netanyahu aldri kalte president Trump med
navnet "Trump". Han kalte ham "Donald”, som på hebraisk betyr Verdensleder.
Nå, broder Branham sa i:
60-1231 Åpenbaringen kapittel 4 pt. 52. Hva betyr en trompet i Bibelen? Krig.
Når som helst at du ser en trompet bli blåst i Bibelen, den lyden betydde krig,
enten en åpenbaring, eller noe som skulle skje.
Og igjen i:
63-0323 Det Sjette Segl 73. “Trompeten erklærte krig. Trompet betegner
alltid krig.
Og så i:
63-0318 Det Første Segl 135. Legg merke til dette. Trompeter betyr politisk
uro, kriger. I Matteus 24, her talte Jesus om det. Han sa: Dere vil høre om
kriger og rykter om kriger, ser dere, ned gjennom hele veien. Dere
husker…Jesus talte om det. Kriger, rykter og kriger, og rykter og kriger, og rett
videre ned til enden. Nå, det er Trompetene som lyder.
136. Nå, når vi kommer til Trompetene, vil vi gå tilbake der og plukke opp hver
enkelt av de krigene, og vise dere at de fulgte menighetene, vise at de følger
disse Seglene. Kriger og rykter om krig. Men, Trompet symboliserer politisk
uro.
137. Mens, Segl har med den religiøse uroen å gjøre. Skjønner? Et Segl blir
åpnet, et Budskap blir sluppet løs. Og da er menigheten alltid så fastlåst i sine
egne politiske veier, og den slags, og all sin verdighet. Og når det ekte
Budskapet kommer ned, går budbæreren ut og ryster dem i fillebiter. Det er
riktig. Det er religiøs uro når et Segl blir åpnet. Det er det som er skjedd.
Skjønner. Javisst.

64-0719M Trompetfesten 135. Legg nå merke til at trompetene, som vi taler
om, det er en sammenkalling for enten en fest, for krig, for en person, for en
hellig dag eller noe slikt som det (Merket du at du sa: "For en person?" Ja
visst.), eller for jubileumsåret, kunngjøringen om friheten som kommer, når de
kunne gå tilbake. Nå, vi kunne ta en hel formiddag på bare denne ene tingen.
Men nå kommer vi inn på trompetene. Dere har bakgrunnen nå i Seglene og
Menigheten. Nå, vi skal gå inn i trompeten. Trompeten lød. Og trompeten
betegner enten krig, eller festdag, eller ... Det som det betyr, er en
sammenkomst av folket, trompeten. Paulus sa: "Når trompeten gir en uklar
lyd, hvem kan da forberede seg for krig, eller for fred, eller hva enn det
er?" Hvem vet? Dere er nødt til å vite hva trompetlyden betyr. Derfor, når en
trompet lyder, da ser vi noe skje på jorden i dag. Det er store problemer et
eller annet sted; alle vet det. Alle har blitt en nevrotiker. Hele verden er en
nevrotisk verden, og vi vet at det er noe som er galt. I Pentagon, overalt, vi vet
at det er noe som er galt.
Nå, jeg ønsker å spørre: Har dere lagt merke til de folkemengdene som slutter
opp om Trump sine samlinger? Det gjorde de aldri for Bush eller Reagan. Men
folket er klare for krig. De er luta lei av å bli styrt av den dype statens LGBTagenda. (LGBT = lesbian, gay, bisexual and transgender. Norsk: LHBT =
lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede personer) Og de kommer til Trumps
samlinger, til et opprop om krig. Og det er fordi vi lever midt i en krig. Og Trump
har gitt en opplysning om en kommende storm, som er en krig mot den dype
staten.
Og det er der vi er nå. Men husk at Vatikanet bare sitter i ro, og følger med på
og dirigerer den dype staten fra sin sikre posisjon.
Men når de rettferdige blir tatt bort fra jorden, i 2.Tessalonikerne 2, da blir
satan inkarnert i paven.
Apostelen Paulus fortalte oss at dette ville finne sted i:
2.Tessalonikerne 2:7 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.
Nå, her er et sitat fra Broder Branham:
63-0318 Det Første Segl 302. Legg merke til dette! Og når denne Hellige Ånd
som vi har, blir inkarnert framfor oss, denne Ene som er i vår midte nå i
form av den Hellige Ånd, Han blir inkarnert for oss, i Jesu Kristi Person, og
vi vil krone Ham til kongenes Konge. Det er riktig. Skjønner?
Så dette forteller oss at Han, som er med oss nå, Gud, Den Hellige Ånd, når
Han tar oss opp, da vil Han inkarnere seg i Guds sønn igjen. Og på den tiden vil
vi krone Ham kongenes Konge og herrenes Herre.
Nå, dette kan høres litt forvirrende ut for deg. Så la meg lese det fra Wuest
oversettelsen. Da vil du finne det samme som broder Branham forteller oss i
dette sitatet. At Den Hellige Ånd som nå er i vår midte, Han vil på dette
tidspunktet forlate jorden.
Wuest Oversettelsen 2.Tessalonikerne 2:5-7 Husker dere ikke at jeg, mens
jeg ennå var sammen med dere, stadig fortalte dere om disse tingene? Og nå
vet dere, med en klar overbevisning, om det som kalles menighetens
bortgang, og de hellige som blir samlet til Herren. Det er Han som
forhindrer at han skal bli vist fram i sin sanne identitet, i sin strategi, i sin
bestemte tid. For hemmeligheten om den nevnte lovløsheten, er i virksomhet
nå. Det er bare at Han, Den Hellige Ånd, som holder lovløsheten nede, Han
vil gjøre det, frem til Han beveger Seg bort fra Sitt nærvær med
menneskeheten. Og da skal den lovløse bli vist frem i sin sanne identitet ...
Så vi ser her at dette Skriftstedet taler først om de Hellige som blir samlet til
Herren, og deretter taler den om deres avreise fra jorden. Og så, liksom i det
samme åndedraget, så forteller også Paulus oss at dette vil skje når Den Hellige
Ånd går bort fra Sitt nærvær med menneskeheten.
Nå, Den Hellige Ånd kunne ikke gå bort fra sitt nærvær med menneskeheten
hvis Han ikke allerede var her. Og hvis vi skal samles til Ham først, da, når Han
drar, det er når også vi drar. For det er ingen steder i Skriften som taler imot
dette. Det er ingen steder i Skriften som taler om at Herren forlater jorden på et
annet tidspunkt enn nå de hellige forlater jorden. Altså, hvis vi skal bli samlet til

Ham først, da er det Han som tar oss opp fra å være iblant menneskeheten.
Akkurat slik som Jesus tok Peter, Jakob og Johannes opp i fjellet, slik vi ser i
Matteus, der vi blir fortalt at Jesus brakte dem opp til fjellet ..
Nå, jeg vil at dere skal merke dere at løftet er til noen få, ikke til alle, men noen
av dere skal ikke dø før de ser Menneskesønnen komme i Sitt Rike. Og
umiddelbart etter det, så ser vi at Jesus tar med noen få av dem, tilsammen tre
stykker, fordi tre er et vitne, til å se denne scenen som Han nettopp hadde fortalt
dem om, at den skulle komme.
Matteus 17:1 Seks dager deretter tok Jesus med Seg Peter, Jakob og hans
bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv.
Nå, dette ordet førte, kommer fra et gresk ord anafhero, som betyr å bære
eller å løfte opp til et høyere sted. Så vi ser at det er mulig her at disse
brødrene ikke bare gikk oppover fjellsiden mens de fulgte bak Jesus, som om
Han bare ledet dem av gårde. Egentlig så kan denne kombinasjonen av ordene,
tok og førte, gi en antydning om en nærhet eller en sammensanking til seg selv,
som liksom å omfavne dem, og deretter løfte dem opp sammen med Ham.
Dette ville da kunne antyde for oss at de ble liksom, på en eller annen måte,
løftet opp, kanskje på en overnaturlig måte, opp til fjelltoppen.
2 Og Han ble forklaret for dem. Hans åsyn skinte som solen, og Hans klær ble
hvite som lyset.
Nå, legg merke til at noe overnaturlig foregår her. Noe skjer med Guds Sønns
fysiske vesen. Bibelen forteller oss at Jesus blir forvandlet, noe som betyr at
Han blir gjort om til en annen form.
3 Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med Ham.
Husk nå at vi taler om oppstandelsens rekkefølge. Så hvis det er en rekkefølge i
oppstandelsen, da må det være en bestemt mening med den rekkefølgen.
Legg merke til at Moses blir sett først. Deretter Elias. Vel, kan noen fortelle meg
forskjellen mellom disse to Guds profeter. Jeg taler ikke om forskjellen mellom
deres tjenester, som var fulle av mirakler. Men hva skjedde med Moses på
slutten? Døde han? Ja, det gjorde han. Døde Elias? Nei det gjorde han ikke.
Legg merke til at det først taler om Moses og deretter Elias. Og legg merke til at
de er atskilt med ordet OG, som er et bindeord. Og hva er det et bindeord gjør?
Det binder sammen to tanker, ikke sant? Og hvilke to tanker representerer disse

to mennene? Husk at vi undersøker REKKEFØLGEN av hva da? Rekkefølgen i
Oppstandelsen.
Moses representerer da de hellige som har dødd, mens Elias representerer de
hellige som er blitt tatt opp uten å dø. Hva representerer da disse tre jødene
som står der og ser på? Jeg taler om Peter, Jakob og Johannes. Hva
representerer disse jødene? De representerer de 144000 som Jesus vil vende
tilbake for å manifestere seg for, i Sin herliggjorte tilstand. Det neste vi hører, er
Gud, Sønnens Far, som taler. Og Han forteller dem at Han har velbehag i å bo i
Sin Sønn.
4 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Hvis Du
vil, så la oss lage tre løvhytter her, en til Deg, en til Moses og en til Elias.»
5 Mens han fremdeles snakket, se, da kom en strålende sky og skygget over
dem. Og plutselig lød det en røst ut av skyen, som sa: «Dette er Min Sønn, Den
elskede, i Ham har Jeg velbehag. Hør Ham!»
6 Da disiplene hørte det, falt de ned på sine ansikter og ble meget redde.
7 Men Jesus kom og rørte ved dem og sa: «Reis dere opp, og vær ikke redde!»
8 Men da de løftet blikket, så de ingen andre enn Jesus alene.
Dette var et forbilde på Herren Jesu komme. Disse mennene ble gitt et glimt av
rekkefølgen i det Andre Komme. Og Johannes var privilegert. Han fikk faktisk se
det skje i en visjon foran ham noen år senere på øya Patmos.
Hvorfor går vi inn i dette presset som akkurat nå er i ferd med å begynne? Er
ikke det en økonomisk periode før oppstandelsen? Det er fordi det er en
overlapping her.
Når presset kommer, da har vi en veldig kort periode hvor det tredje rykk skal
komme inn i full funksjon inni bruden. Det er Johannes 14:12. Deretter drar vi
herfra. Og da, uten tilstedeværelsen av Den Hellig Ånd for å holde satans
handlinger tilbake, da vil det økonomiske presset gå over til en full depresjon.
Og derfra til en trengsel som verden aldri har sett.
Lytt til hva broder Branham sier i Det Første Segl, og på den sammenhengen
han sier det i:
63-0318 Det Første Segl 84. Åh, la oss bare lese et Skriftsted. Vil dere alle
sammen skrive ned noen av Skriftstedene? La oss ta 2.Tessalonikerne, bare et
øyeblikk, og se her bare et øyeblikk. Det er slikt et vakkert bilde her! Jeg liker
det. Og la oss se. Ja, 2.Tessalonikerne. Og jeg vil ha det andre kapitlet av
2.Tessalonikerne, og det syvende verset. La oss se. 2.Tessalonikerne 2:7.

Jeg tror det er riktig, nå. Jeg skrev dette ned, sitrende og skjelvende.
…lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet, det er bare det at
den som ennå holder igjen, skal bli tatt bort.
85 Hvem da? Den som holder igjen. Skjønner? Ser dere, et mysterium,
lovløshetens hemmelighet, langt tilbake i den aller første menighetstiden her.
Her skriver Paulus, han sier: Lovløshetens hemmelighet. Hva er lovløshet?
Lovløshet, det er noe som du vet du ikke burde gjøre, og du gjør det allikevel.
Og Paulus sa at det finnes slike på jorden i dag, lovløshetens arbeidere.
86 Åh, hvis du…Vi vil komme til det…La oss bare lese den delen, bare et
øyeblikk. Begynner litt tilbake, det tredje verset. La ingen forføre dere på noen
måte! For den dagen kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og syndens
menneske (m-e-n-n-e-s-k-e) er blitt åpenbart, fortapelsens sønn; (det er riktig)
Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som kalles Gud, eller
som blir tilbedt; slik at han sitter som Gud i Guds tempel og viser seg selv fram
som om han er Gud, (og tilgir synd). Husker dere ikke at da jeg ennå var hos
dere, fortalte jeg dere disse ting?
Jeg skulle gjerne ha sittet under noe av undervisningen hans. Ville ikke dere?
Og nå vet dere hva som holder igjen, for at han kan bli åpenbart i sin egen tid.
87 Ikke da, ser dere, ikke da; men, i sin egen tid, ser dere, når det Seglet blir
brutt. Vi ville vite nøyaktig hva det var. Hvem er denne urettferdighetens mann?
Hvem er denne syndens mann, denne karen som gjør urett? Men han skal bli
åpenbart i sin egen tid.
87 For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet (forførere, ser
dere, forfører folk inn i noe, ser dere). Det er bare det at Han (Gud) som nå
holder igjen, skal (Menigheten, Kristus, Bruden) bli tatt bort. Og da skal den
lovløse bli åpenbart…
88 Ved brytningen av Seglet, i sin egen tid. Paulus sa: Ikke i min tid, men i den
tid da han skal bli åpenbart. Skjønner? …som Herren skal ødelegge med sin
munns ånde, …
89 Vi skal komme til det etter en stund, sin munns ånde. Se her hva det er. …og
tilintetgjøre ved sin gjenkomst i herlighet. Den lovløses komme er etter satans
virksomhet…
90 Han, han, en mann…

Og legg merke til at hver gang det tales om dette Komme, da brukes dette
ordet, Parousia, nærværet.
2.Tessalonikerne 2:8 ... som Herren skal ødelegge med Sin munns ånde og
tilintetgjøre ved tilsynekomsten av Sitt Parousia.
9 Dette er Satans parousia, under Satans virksomhet
Ser dere, to forskjellige Parousia. Det første er Kristi nærvær, og det andre er
satans nærvær, inkarnert i en mann. Akkurat slik som det var to skyer. Den
første, som var den mystiske skyen, de visste ikke hvor den kom fra og hvor hen
den dro. Den mindre skyen, den som var menneskelagd, ble forårsaket av
mennesker som sprengte en rakett. Men legg merke til disse som går fortapt, at
de ikke ser hen til Jesus, men på den falske skyen, den skyen som var laget av
mennesker.
90 Han som kommer under satans virksomhet, ved hjelp av all kraft, tegn og
løgnens mirakler. Skjønner? Og med all urettferdighetens forførelse, (forfører
folk ved urettferdighet) (og urettferdighet er å være uforstandig, med andre ord:
En feil forståelse.) i dem som går fortapt, (ikke denne Bruden, men i dem som
ser etter slike ting), fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten…
91 Og Kristus er Sannheten, og Kristus er Ordet; men de ville heller ha en
trosbekjennelse. Hmh! Skjønner? …så de kunne bli frelst. Og av denne grunn
skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro en løgn.
92 Det skulle vært oversatt der, idet jeg kikket i leksikonet, "løgnen", ikke en
løgn. Løgnen, den samme som han fortalte til Eva. For at alle de som ikke
trodde sannheten, men hadde akseptert urettferdigheten, skal bli dømt.
93 Hvilket utsagn! Du store! Etter at Bruden er tatt bort, da vil dette syndens
menneske åpenbare seg.
94 Hun, den sanne Kristi Brud, er blitt valgt ut av enhver menighetstid.
95 Nå, her om dagen kom jeg med et utsagn, Bruden kunne gå Hjem og du vil
aldri vite noe om det. Det er sant.
96 Noen sa: Vel, broder Branham, det ville være en veldig liten gruppe.
97 Jesus sa: Slik som det var på Noahs tid, så snakk til Ham om det, ser dere,
der åtte sjeler ble frelst ved vann, slik skal det være i Menneskesønnens
Komme.
Hvis det var åtte hundre som gikk i Bortrykkelsen i kveld, da ville du ikke høre
ett ord om det i morgen, eller neste dag, eller noen annen dag. De ville være
forsvunnet og du ville ikke vite noe om det. Ser dere, det vil være på akkurat
samme måte.
98 Hva prøver jeg å si? Jeg prøver ikke å skremme dere, uroe dere. Jeg vil at

dere skal være på tå hev. Vær rede, på vakt, hvert øyeblikk. Slutt med tøvet
ditt. Bare kom til saken med Gud, for det er senere enn du tror.
99. Nå, husk, den sanne Bruden! Nå, der er en falsk brud. Vi finner det i
Åpenbaringen 17. Hun sa: Jeg er en enke, og trenger ikke noe, ser dere, sitter
på dette skarlagen-fargede dyret, og så videre, dyret, rettere sagt.
100 Nå, men den sanne Bruden vil bestå av tusen ganger tusen av
mennesker, men det vil være de Utvalgte fra hver menighetstid. Hver gang
et budskap gikk ut, og folket trodde det og tok imot det i alt Lyset som var, da
ble de forseglet bort inntil Gjenløsningsdagen.
101 Lærer ikke Jesus det samme, når Han sa, Lyden kom i den — den syvende
vakt? Det er den siste menighetstid. Skjønner? Og sa, Se, Brudgommen
kommer; gå ut for å møte Ham.
102 Og da kom den sovende jomfruen, gned seg i øynene, og sa: Jeg antar at
jeg burde hatt litt av den Oljen, også, så kanskje vi bør få litt.
103 Og den ekte, sanne Bruden som stod der, sa: Vi har bare nok til oss selv.
Hm — hmh. Vi har bare nok til å komme inn, selv. Vi kan ikke gi deg noe. Hvis
du vil ha noe, må du gå og be deg opp.
104 Og mens hun var borte, kom Brudgommen, og inn gikk Bruden. Og de
som var igjen der, de som var absolutt jomfruelige, menigheten, ble etterlatt på
utsiden. Og Han sa: Det vil bli gråting, og jamring, og tenners gnissel.
105 Ser dere, nå, det er de Utvalgte. Og da lyden kom, Brudgommen kommer,
så våknet alle de som sov ned gjennom tidene, alle som en.
63-1229E Se hen til Jesus 46. Åpenbaringen 13 forklarer det tydelig. Lammet
kom opp av jorden. Det andre dyret kom opp av vann, tetthet og mengder av
mennesker. Dette lammet kom opp der hvor det ikke var folk. Et lam
representerer religion - Guds Lam. Og husk at det talte som et lam. Det var et
lam.
47. Og så, etter en stund, ble lammet gitt makt. Og det talte som en drage. Og
utøvet all dragens makt, all den makt som dragen satte foran ham. Og dragen
er alltid Roma. Så kan dere ikke se, en romersk denominasjon, en
protestantisk denominasjon som er blitt merket, et bilde av dyret, som utøver en
makt som vil tvinge alle protestanter inn som et forbund. Du er nødt til å
være med i dette verdenskirkerådet, ellers kan du ikke ha fellesskap ...
48. Vel, det er praktisk talt slik nå. Du kan ikke gå til en menighet og forkynne,
uten at du har et medlemskort eller et identifikasjonskort. Og nå, for personer
slik som oss, vi vil bli fullstendig kuttet ut av alt dette. Det er nøyaktig rett, fordi
de vil ikke være i stand til å gjøre det.
49. Det strammer seg til. Og så, når den tid kommer, og presset kommer til

et punkt hvor du blir presset ut, da følg med, (hva jeg har tenkt å fortelle dere
om noen få minutter) følg da med på det tredje rykk. Det vil absolutt ikke være
til de som er fullstendig fortapte. Men det vil være for Bruden og Menigheten.
50. Nå, vi er nærmere enn det ser ut til å være. Jeg vet ikke når, men det er
virkelig, virkelig nært.
La oss be

