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Vi ser i den siste tiden på nyhetene at fokus har gått bort fra å tale om anklager 

og riksrett, til å dreie seg om COVID-19, som er den nye pandemien 

(epidemien) av Koronaviruset. 

La meg oppmuntre dere med det som Skriften sier: "også dette vil gå forbi". 

Broder Branham advarte oss om at regjeringer i endetiden ville produsere 

sykdommer i sine laboratorier. Men han forsikret oss også om at disse virusene 

er ikke tillatt å skulle berøre de som har Den Hellige Ånd. 

54-0719A Guds Tilveiebrakte Vei for Helbredelse E-42. Hva er en kreft? Hva 

er en svulst, hva er en sykdom? Vi vil nå ta for oss det i de neste fem minuttene. 

Hva er en kreft? Hva forårsaket den tingen? La oss ta en kreft, eller hva enn 

du ønsker å ta: tuberkulose, lungebetennelse, hva enn dere måtte ønske å ta, 

en hvilken som helst sykdom. Sykdommer er bakterier. La meg gå gjennom 

noe her ganske raskt, ettersom tiden vår går. Hør etter, visste dere at Bibelen 

forutsier at i de siste dager ville det være en kjemisk krigføring med bruk 

av bakterier? At sykdommer vil bryte ut over folket, og vil falle på alle de 

som ikke har dåpen i Den Hellige Ånd? Men den Engelen, eller den som 

hadde kontroll over disse plagene, ble gitt ordre om å ikke røre noen av de 

som hadde mottatt merket. Nå, hvor mye, hva slags lærere må vi være, 

brødre, for å få menigheten i orden til å være i den tilstanden? Helt immun. 

Armene mine er ømme nå, fordi legene har stukket inn nåler for å prøve å 

vaksinere meg for gulfeber og slikt. Jeg sa til dem at jeg ikke trengte det. Men 

de ville ikke høre på meg. Men jeg skal fortelle dere hva Gud kommer til å gjøre. 

Gud har et serum, og det kalles Den Hellige Ånd. Og når det serumet går 

inn, så vaksinerer det deg. Halleluja. I de siste tider ... 

Og også fra hans tale:  

60-0709 Guds Tilveiebrakte Vei for Fellesskap E-101. Hvor vi takker Deg, at i 

denne store timen, at når alt håp om dødelig liv er slutt ... Atombomber ligger i 

hangere, hydrogenbomber, sykdom og plager, bakteriekrigføring ... O Gud, 

og alle ting slik som det er, vel vitende om at Bibelen sa at mennesket 

faktisk ville råtne i sitt kjød ... Men at Engelen ble gitt et oppdrag: "Ikke rør 

noen av disse! Kom ikke nær disse som har vinen og oljen. Ikke rør dem 



som har Guds Segl på pannen." Og vi er klar over at dåpen i Den Hellige 

Ånd er Guds segl. For det står skrevet i Efeserne 4:30 "Gjør ikke Guds 

Hellige Ånd sorg, i Ham ble dere forseglet, til forløsningens dag." Herre 

Gud, forsegle denne menigheten i kveld. De som vil ha Den Hellige Ånds 

Segl, de sier farvel til all frykt, Herre. Forsegle dem med Din Ånds Segl i 

deres hjerter, at de vil komme frem som nyfødte barn, og rope: "Abba, Far". Gi 

det, Herre. Jeg overgir dem til deg i Jesu, Din Sønn Navn. 

Vi leser i Salme 103:3. "Jeg er Herren som helbreder alle dine sykdommer." 

Og broder Branham sa: "Hvis det finnes noen annen helbredelse, da sa Gud 

noe galt." 

Ja vel, så vi blir advart om at endetidens regjeringer vil utvikle 

bakteriekrigføring som vil bli sluppet løs over folket ved endetiden. Og vi har 

sett tegn til dette, at det forekommer med jevne mellomrom. Eller skal vi si at det 

skjer i tiden rundt hver valgsyklus. 

Så du skulle ikke være redd når du ser overskriftene som kunngjør den neste 

pandemien. Det er blitt erklært av Gud at det vil komme. Og når det skjer, skal vi 

være klar over at dette ikke er noe som er utenfor Guds plan. Og husk at Gud 

lovet at det ikke skal komme nær deg, og Han lovet også i Romerne 8:28 at 

"alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud". Og enten så 

har du tillit til Gud, eller så har du det ikke. 

Husk nå at Gud har en plan for deg, og en plan for verden. Glem aldri det. 

Gud fortalte oss i: 

Jeremia 29:11 For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er 

fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. 

Og hva er vår forventede avslutning? Det er å bli forvandlet i ett nu, på et 

øyeblikk. 

1.Korinterne 15:52 i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen 

skal nemlig lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli 

forvandlet. 

Salme 72:7 I hans dager skal den rettferdige blomstre. Stor fred skal råde, inntil 

månen ikke er mer. 

Salme 37:11 Men de saktmodige skal arve jorden; og skal glede seg over 

overflod av fred. 



Så vi er blitt lovet at Guds plan for oss, er fred. Men det er ikke Hans plan for 

alle de andre. 

Jesaja 59:8 Fredens vei kjenner de ikke, og det er ingen rett i deres spor. 

Sine stier gjør de krokete. Hver den som ferdes der, skal ikke kjenne til fred. 

Hver den som ferdes der på sine krokete stier, skal ikke kjenne til fred. 

Vel, vi er blitt advart av Guds profet om å slå av TV-apparatene, fordi vi tillater 

satan å komme inn og kontrollere tankene våre. 

Broder Branham sa i talen:  

62-0727 Vi vil gjerne se Jesus E-35. Det er for ille at tingene i verden har 

fanget menigheten slik i disse dager. Og satan hadde en frekk måte å gjøre det 

på, ved å bringe TV-apparatene rett inn i hjemmene og slikt, og det ødelegger 

tankene til folket. Og frem til i dag så ser vi at en stor prosent av menigheten 

som kaller seg kristne, de vil bli værende hjemme fra bønnemøtet på onsdag 

kveld for å se et favorittprogram av et eller annet fra Hollywood, eller noe som 

ikke engang burde bli vist ut på skjermen. En handling om slike som kanskje 

lever med tre eller fire ektemenn, eller hustruer. Og de fortsetter å leve alt mulig 

slags liv. De går ut på fyllekalas, de røyker, de lyver. Og gjør alt det gale som 

kan bli gjort. Og våre menigheter skikker seg etter dette ... Endog vår 

påkledning i dag blir slik som etter Hollywood. Så synd at det måtte bli slik, at 

tankene våre blir påvirket. De kan ikke bli værende rene og hellige 

sammen med Kristus. Dette har gjort noe med menigheten. Den er blitt 

lammet, og det er blitt gjort en fryktelig ting. Alle våre aviser, og alle ting, det 

ser bare ut til å være fordervet. Men hør, venner, det er i denne tiden av 

fordervelse, at Gud trekker til Seg Selv en Brud som kommer ut av denne 

fordervelsen. Det er det Han ser etter, å få en menighet som er kalt ved Hans 

Navn, noen som ser etter et liv som ikke har noen ende. 

Legg merke til hvordan broder Branham omtaler TV, og hvordan det forderver 

sinnet. Vel, hør etter. Du kan lytte til en løgn om og om igjen, og du vil ende opp 

med å tro at det er sannheten. 

Broder Branham sa i talen: 

65-0120 Stol Ikke På Din Egen Forståelse 118. Dere vet Bibelen sier: “Du 

kan tro en løgn og bli dømt ved den.” Ser dere, det er nøyaktig Sannheten. 

De blir formet, uansett hva Guds Ord sier, så stoler de på sin egen forstand. 

De stoler på det, de tror på det, de tror det er Sannheten. Du kan fortsette å tro 

en løgn, igjen og igjen og igjen, inntil det blir Sannheten for deg. Det er 



riktig. 

119. Men hvordan vet vi om det er Sannheten eller ikke? Gud beviser at det 

er Sannheten, fordi det er i Hans Ord og Han stadfester Det. Han gir Sin 

Egen tolkning av Det.  

120. Hvordan gjør de det, hvordan kommer de til dette? De gjør det med sin 

kultur, sin utdannelse, med sin kunnskap fra doktorgrader og så videre, 

som de har fått fra et bestemt seminar, og de har lært disse tingene. 

Så du kan gjenta en løgn om og om igjen, så mange ganger til den blir en 

sannhet for deg. Og det er på den måten at satan, gjennom media, omformer 

tankene til folket i dag. 

Jeg vil spille av noe som dere kan få se. Det handler om at media blir kontrollert 

av bare seks selskaper. Og i stedet for å få ut de virkelige nyhetene, så gjentar 

de bare den propaganda som de får beskjed om å si. Og folk går fra en kanal til 

en annen, og så tenker de: "Vel, hvis de alle sammen sier det samme, da må 

det være sant.” Og folket tenker ikke lenger selv, men de blir matet med skje 

hva de skal tenke. Og alt sammen er løgner. 

Bibelen sa at "de ville gjøre sannheten til en løgn, ... og de ville bli fordømt ved 

den". 

Så hør på denne korte videoen som viser dere at det som dere hører på 

nyhetene, ikke er nyheter, men faktisk propaganda. CIA har i årevis hatt kontroll 

over nyhetsopplesningen. Og de får daglig utlevert sine manuskripter punkt for 

punkt hva de skal snakke om, og de jobber ut fra dette. 

Eksempel 1 

Eksempel 2 

Og det å se på nyhetene i dag, kan være "ekstremt farlig for din" mentale 

helse og ditt åndelige velvære. 

La oss nå se på de såkalte pandemiene som vi har sett gjennom de siste 16 

årene, fordi det ser ut til at vi har en pandemi som rammer verden hver 

valgperiode. 

I 2004, et år med presidentvalg, da hadde vi SARS. I det neste året for 

presidentvalg, i 2008, hadde vi fugleinfluensa-pandemien, 

http://www.messagedoctrine.com/Briankocourek/BKMP3/Unveiling%20of%20God/talking%20points.mp4
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Igjen i 2010, midt i en presidentperiode, da hadde vi svineinfluensa H1N1. Så, i 

året for presidentvalget i 2012, ble vi rammet av MERS, å den var skummel. 

Det var en svært smittsom sykdom, sa de. 

Og så, i 2014, midt i en presidentperiode, så vi EBOLA komme ut, og den 

skremte befolkningen, noe som ga oss noen gode fotografier av president 

Obama. 

Og så, i det neste året for presidentvalg, i år 2016, da var det ZIKA-viruset som 

skulle drepe alle barna i mors liv. Du ble fortalt at du ikke måtte bli gravid, ZIKA-

viruset vil drepe babyen din. Jeg antar at det overtok plassen til DNC-viruset, 

som gjør det samme gjennom abort. 

Og så kommer vi til i år, 2020. Og vi er nå i et nytt år med presidentvalg. Og vi 

har nå avdekket CORVID-19 Koronaviruset, som er, ifølge enhver liberal 

kommentator: “Det er president Trumps feil”. 

Men alle disse valgårenes plager er ganske enkelt det. Det Liberale Media som 

prøver å drive frem at statlig styring er her for å redde deg. Forteller ikke Bibelen 

oss at "Gud er vårt vern og vår beskyttelse." 

Så vi ser valgåret som blander seg inn igjen. Det Liberale Media som presser 

folket til å lene seg til statlig styring fra vugge til grav. Men denne typen nyheter 

er ikke nyheter, det er propaganda, fordi der er ingenting å bekymre seg for. 

Men disse sykdommene er et tegn på at mennesket har blandet seg inn i 

regjeringslaboratoriene for å bringe ut sykdommer. Og når Gud en gang tar Sin 

Hellige Ånd bort fra jorden sammen med sin brud, så pass på, fordi da vil det 

ikke være noen der til å holde det onde tilbake. 

Men for øyeblikket er vi beskyttet, så vi har ikke noe å bekymre oss for. Bare 

sørg for at familien din er under tegnet, og at tegnet er blitt brukt på huset ditt. 

Og bruk sunn fornuft, slik som å vaske hendene ofte, og ikke berør øyne og 

nese i det offentlige rom. Og for dere som er foreldre, pass på og følg nøyere 

med på barna dine, og vær mer oppmerksom når dere kommer sammen. 

La oss nå bare se på disse såkalte pandemiene, for å se hvor farlige de i 

virkeligheten var. 

Fordi hver gang de slipper en ut fra laboratoriet, da ønsker de å sammenligne 

den med den spanske influensaen fra 1918-1919. Men alle disse er langt borte 

fra det, fordi det den gang bare var 2,5 milliarder mennesker på jorden og over 1 



milliard var berørt av det. Ikke smittet, men berørt. Fordi 40 millioner mennesker 

døde av den influensaen. 

Men tallene assosiert med disse såkalte pandemiene er så små, at de ikke en 

gang burde kalles en pandemi. De er så langt borte fra den spanske 

influensapandemien, at du ikke en gang kan betrakte dem som en pandemi i 

sammenligning. Altså - bare fordi om media blåser det opp og presser det frem, 

så trenger du ikke å gå sammen med deres frykt. 

Og hvis du undersøker symptomene på hver eneste av disse såkalte valgårenes 

pandemier, så har disse de samme symptomene, slik som den vanlige 

forkjølelsen eller den årlige influensaen. Og de har også omtrent den samme 

dødsrate som forkjølelse og influensa. 

Men den ene tingen som de alle har til felles, det er at de hadde sitt opphav i 

Kina. Det er på grunn av de skitne forholdene der folk kjøper kjøtt på 

kjøttmarkeder, der de selger flaggermus, rotter, hunder og katter og mange 

andre slags dyr. Og de slakter dyret rett der på gaten, slik at folket kan se selv 

at de får det som de har kjøpt. 

Og hvorfor gjør de det? Fordi folket ikke stoler på hverandre. Og de stoler heller 

ikke på kilden til deres mat. De stoler ikke på slakteren, så de vil se slakteren 

som slakter dyret. Hvis de var en kristen nasjon, ville de automatisk vært mer 

tillitsfulle. Så dere ser farene ved at denne verden gå lenger og lenger bort fra 

Kristus og Hans Ord? Frykt føder frykt. Og som Job sa: "Det jeg fryktet mest, 

har kommet over meg." 

Så min løsning på deres tradisjon med slakting på kjøttmarkedet, er å bare 

selge levende dyr. Og la folket ta det med seg hjem og slakte det selv. 

Alternativt drepe det, og la folket ta hjem det døde dyret, og flå det og rense det 

i sine egne hjem. Eller de kan gjøre slik som vestlige nasjoner gjør. Slakte det 

på et slakteri, pakk inn kjøttet, frys det, og selg det i butikkene. 

Men Kina har vært kilden for nesten hver eneste pandemi, unntatt ebola. Og det 

kommer fra å spise flaggermus som er slaktet på den samme type 

kjøttmarkeder i Afrika. Og det er også en veldig skitten tradisjon. 

I valgåret 2003-2004, ble vi rammet av SARS PANDEMIEN. Det var egentlig 

ikke en pandemi pr. definisjonen av ordet, men det er hva Verdens 

Helseorganisasjon ønsker å kalle det. Det ser ut til at de ønsker å kalle ethvert 

symptom på en influensa for en pandemi, for å skremme befolkningen. 



Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Senter For Sykdomskontroll (CDC) 

bruker disse pandemiene for å skremme eller hausse opp befolkningen, for å 

hjelpe den politiske venstresiden i hver valgperiode. Så du sier: "Hvorfor 

venstresiden?" Fordi venstresiden vil ha den statlige styringen. Og det er det 

som fokuseringen på pandemiene prøver å oppnå, - statlig styring. 

Folk ser til den statlige styringen for å ta seg av deres behov fra vugge til grav, i 

stedet for å vandre med Gud og stole på Ham. Så de skaper grunner til å bringe 

frykt på folket, og prøve å få dem til å se til de statlige myndigheter for å lette 

deres frykt. 

SARS er et forkortelse for "Severe Acute Respiratory Syndrome", "alvorlig akutt 

luftveissyndrom" (S.A.R.S.). Og det begynte også som vanlig i en av Kinas 

provinser, kalt “Guangdong”. 

Dere vil oppdage at de fleste av de såkalte pandemiene kommer ut fra Kina, 

fordi folket spiser flaggermus, rotter, hunder og katter. Og både på landet og i 

byene vil folket huse sine svin sammen med kyllinger under husene sine. Det er 

svært usanitære forhold i hele Kina og i store deler av Asia. 

Broder Branham sa i talen: 

65-0429E Utvelgelse av en Brud 198. For noen få uker siden, var jeg i en 

visjon. Og jeg stod oppe på et høyt sted, og jeg skulle få se 

forhåndsvisningen av Menigheten. Og jeg la merke til, kom fra min…Jeg stod 

mer på denne måten, vendt mot vest. Og denne veien kom den nydelige 

gruppen av kvinner, skikkelig fine kjoler, langt hår satt opp fint bak, lange 

ermer, og skjørt pent nedover. Og de var alle i en marsjerende tone, som: 

“Fremad, kristne stridsmenn, fremad til strid, gående foran med Jesu 

kors.” Og mens de gikk forbi, stod jeg, og det var Noe der, en Ånd, det var Gud, 

og Den sa, “Der er Bruden.” Og jeg kikket, og mitt hjerte var lykkelig. Og Hun 

gikk rundt denne veien, og passerte rundt bak meg. 

199. Etter en stund, da hun kom tilbake denne veien, sa Den: “Nå vil den 

moderne menigheten komme til forhåndsvisning.” Og her kom den 

asiatiske menigheten opp. Jeg har aldri sett slik en skitten gjeng. 

200. Her kom de andre menighetene opp, av de ulike nasjonene. De så 

forferdelige ut. 

Dette er ikke en forhåndsdømt uttalelse som broder Branham kom med her, 

men dette er det som han så i en Visjon fra Gud. Bruden, fra hele verden, var 

rett kledd og hadde langt hår. Med andre ord så var alt i overensstemmelse med 



Ordet. Men da han så den asiatiske kirken, sa han: "Jeg aldri har sett en så 

skitten gjeng." Nå kan du gjøre dette til hva du vil, men ordet "skitten" betyr 

skitten. 

Ordet "skitten", i henhold til vår ordbok, er et adjektiv, og betyr forurenset, og 

er preget av eller har karakteren av skitt. Det betyr også motbydelig eller helt 

tilskitnet. Men kan også bety sjofel; vulgær; uanstendig, for eksempel: 

skittent språk. Jeg synes det er interessant at ordet skitten betyr forurenset 

(foul). Fordi de fleste av disse motbydelige sykdommene starter opp med fugler 

(fowl). Fugler som er buret sammen med svin. Og derfor muterer virusene fra 

en art til en annen, og også videre inn i den menneskelige befolkningen. Og 

husk at disse virusene er bakterier. Og alle bakterier er demoniske ånder. Og da 

demonene ble kastet ut av den mannen som heter Legion, ved 

Gennesaretsjøen, da gikk de øyeblikkelig inn i svineflokken. Så det å gå fra 

svin til mennesker, er ikke noe stort trekk fra deres side. I biologi-klassen ved 

universitetet, skar vi opp svinefoster, fordi deres hjerte var det som var mest likt 

med mennesker. 

Nå, bare så du ikke tror at broder Branham forhåndsdømte noen, la oss fortsette 

å lese. 

65-0429E Utvelgelse av en Brud 201. Og jeg sier dette fordi jeg er forpliktet til 

å fortelle sannheten, fremfor Gud. Og da Han sa: “Her kommer nå Amerikas 

menighet, til forhåndsvisning.” Hvis jeg noen gang har sett en flokk med 

djevler, så var det dette. De kvinnene var splitter nakne, men de hadde en 

gråaktig ting, som fargen på et elefantskinn. Og de holdt det foran seg, uten 

noen overdel på seg i hele tatt. Og de gjorde disse greiene, som, disse dansene 

som disse ungene gjør her ute, denne twisten og slikt, og den slags musikk 

pågikk. Og da jeg så frøken U.S.A. komme opp, besvimte jeg nesten. 

202. Nå, dette er SÅ SIER HERREN. Hvis dere tror at jeg er Hans tjener, tro 

dere meg nå. Jeg ville ikke ha sagt det for alt i verden. Det er ikke nok penger i 

hele verden til å få meg til å si det hvis det ikke var sant. 

203. Og da hun kom forbi, det var den mest skitne tingen jeg noen gang 

har sett. Jeg tenkte: “Gud, så hardt som predikanter og vi brødre har 

arbeidet for å gi Deg en Brud, og det var det beste vi kunne gjøre.” Hun 

vrikket, og holdt dette foran seg, som et av disse hula skjørtene, holdt det foran 

sine deler, sine nedre deler, som dette, danset og vrikket slik disse ungene gjør 

her ute på disse vulgære showene som de har, twister. Det var frøken 

kristendom av Amerika.  



I 2008, i et nytt år med presidentvalg, da var det Fugle-influensapandemien. - 

det var et sterkt patogent H5N1-virus som ble isolert fra en oppdrettsgås 

lokalisert i Guangdong-provinsen, i Kina. 

Legg merke til at både SARS-influensaen og Fugle-influensaen, begge 

startet opp i Guangdong-provinsen i Kina. Men hvis du ser på alle bevisene 

som angår denne influensaen, så har det stort sett vært en sykdom i lokale 

fugler. Og bortsett fra fugl, så har det bare vært omkring 70 personer som ble 

smittet hvert år siden 2003. Det er på ingen måte en pandemi. Før 

kikhostevaksinen ble anbefalt for alle spedbarn, døde rundt 8000 mennesker i 

USA hvert år av kikhoste. I dag har dette antallet sunket til færre enn 20 per år 

på grunn av vaksinen. Men legg merke til at disse influensaene, såkalte 

pandemiene, har et stort politisk skyv over hele verden. Jeg tror at de fleste av 

dere kan huske disse skyvene godt. 

Så i 2009-2010, det var ikke presidentvalg da, men et viktig mellomvalg midt i 

presidentperioden, da ble Svineinfluensaen (H1N1) - betegnet som en 

pandemi. Vi har flere tilfeller av vanlig influensa hvert år enn hva vi hadde dette 

året i denne såkalte svineinfluensapandemien. 

Vel, før vi ser på hva de faktiske tilfellene av svineinfluensaen var, og antall 

dødsfall, la oss sammenligne de første faktiske influensatilfellene og dødsfallene 

i diagrammet nedenfor. Her vil jeg at du legger merke hvor mange mennesker 

som fikk den, og hvilket år de fikk den, og dødsfallene som skjedde. Hvorfor? 

Fordi dette er den vanlige influensa. Og jeg vil at du skal sammenligne 

prosentandelen av dødsfallene med de som skjer under disse såkalte 

pandemiene, de som media dekker så hysterisk. 

 



Nå, på neste side, jeg vil at du skal se hvor få tilfeller og dødsfall som det var for 

svineinfluensapandemien, som ble trykket ned i halsen på det amerikanske 

folket av våre liberale globalistiske styresmakter som presser media. 

WHO rapporterte 403 tilfeller i USA og 1 dødsfall. Men Wikipedia sa at det var 

omtrent halvparten av det, 198 tilfeller og ingen dødsfall. Det landet som ble 

hardest rammet, var Mexico, som du vil se på siden nedenfor. Og jeg husker 

dette godt, fordi jeg møtte en lege i Malawi det neste året. Og han måtte flykte 

for sitt liv fra Mexico, fordi klinikken hans helbredet folket der for H1N1. Og en 

senator kom til ham og uttrykte sin takknemlighet for det han holdt på med. Men 

han sa at regjeringen ville sende en rettshåndhevelse for ikke bare å stenge 

ham ned, men for å arrestere ham. Så han skyndte seg bort derfra og dro til 

Afrika. Og det var der jeg møtte ham. 



 

Så dere forstår at dette var en farse som var heist opp på verdens befolkning for 

å få dem til å se etter en regjering til å redde dem fra det store farlige viruset kalt 

svineinfluensa. 

Neste side viser et kart i øverste høyre hjørne av siden, og det kartet viser 

svineinfluensaen, og den blir kalt en pandemi og hvordan den spredte seg raskt, 

(ingen ordspill tilsiktet). Merk dere at de kaller den svineinfluensa-pandemien, 

noe den ikke var. 



Legg merke til i det første avsnittet, at de bruker ordet pandemi tre ganger, bare 

for å få inn den tanken, og de sammenligner det med den spanske 

influensapandemien fra 1918. Hvorfor? For å bringe frykt. Det kan være den 

eneste grunnen. 

På neste side har jeg et kart over verden. Og det viser hvor få tilfeller som ble 

verifisert over hele verden. Og la oss innse det, siden symptomene er de 

samme som på vanlig influensa, da er jeg sikker på at mange mennesker som 

bare hadde den vanlige influensaen, fikk diagnosen H1N1. For hvis du bare tar 

en bomullstest, da er det ikke mulig å vite det med sikkerhet. Du må du ta en 

blodprøve. 

På denne siden ser vi verdenskartet. Merk dere på dette kartet, at USA viser de 

fleste tilfellene, deretter Mexico, og så Canada. I USA ser vi at nesten 6 800 

mennesker hadde det, men bare 10 dør. Og disse ti, de forteller deg ikke om de 

var gamle, og allerede døende av lungebetennelse. Bare 10 døde. Det er flere 

mennesker som dør hvert år av lynnedslag. 

Ifølge (NOAA), National Oceanic Atmospheric Administration (Nasjonal 

Oseanisk Atmosfærisk Administrasjon), i løpet av de siste 20 årene hadde USA 

i gjennomsnitt 51 omkomne i lynnedslag pr. år. Og det plasserte den på andre 

plass, like bak antall døde i flom og dårlig vær. I USA dør mellom 9% og 10% av 

de influensa-rammede, med et årlig gjennomsnitt på 25 dødsfall i 2010-2020 

(16 døde i 2017). 



 

Som dere kan se, så var de totale tilfellene for hele verden, bare 13.398, og kun 

95 dødsfall. Men mediene gikk inn i en hysterisk dekning av det. Og det fikk deg 

til å tro at dette var verdens ende, noe som det ikke var. Mexico ble hardest 

rammet. 

Sett nå disse 13 398 tilfellene av H1N1 opp mot de 240 000 hendelsene 

angående lynnedslag som skjer hvert år over hele verden. De årlige 

dødsfallene varierer veldig. Et estimat er at det årlige globale dødstallet er på 

6.000. På den annen side, ifølge National Geographic, så drepes det årlig rundt 

2000 mennesker over hele verden av lynnedslag. Og likevel så drepte denne 

såkalte pandemien bare 95 mennesker. Så du har en større sjanse for å bli 

rammet av lynet, enn å dø i en pandemi. 

Jeg håper at dere får tak i det som jeg prøver å bringe over. Hver gang Guds 

Engel viste seg for mennesker, da var de første ordene ut fra hans munn: “Frykt 

ikke.” 

Salme 37:11 Men de saktmodige skal arve landet og glede seg over overflod av 

fred. 



Igjen så sa vår Gud og himmelske Far til oss i: 

Jeremia 29:11 For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er 

fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. 

Ja vel, la oss nå undersøke MERS, som var et valgvirus i 2012. Fra september 

2012 så har WHO fått beskjed om 2.494 laboratoriebekreftede tilfeller av 

infeksjon av MERS-CoV. Av disse 2.500 tilfellene så er det blitt rapportert 858 

MERS-CoV-assosierte dødsfall siden september 2012. Dette ble rapportert inn i 

2019. Så over en 8 års periode så vi 858 dødsfall, noe som betyr drøyt 100 per 

år over hele verden. Igjen, det er 20 ganger flere dødsfall hvert år som følge av 

lynnedslag. 

Så hva er oddsen for å bli truffet av lynnedslag? Oddsen for å bli et offer for 

lynnedslag i USA i løpet av ett år, er 1 av 700 000. Oddsen for å bli truffet i 

løpet av et helt liv er 1 av 3 000. Lyn kan drepe mennesker (3.696 dødsfall ble 

registrert i USA mellom 1959 og 2003), eller det forårsaket hjertestans. Det er 

gjennomsnittlig 84 pr. året gjennom 44 år. 

Hva så med EBOLA? Ebola er ikke en sykdom i USA som vi trenger å frykte. 

Det har bare vært totalt 4 tilfeller av personer med ebola i USA. Og det gjelder 

personer som arbeidet over i Afrika, og som så kom hjem. Og ytterligere 7 

tilfeller som ble brakt hit av OBAMA-administrasjonen for pleie. 2 av dem døde 

når de kom hit. Det er det hele. Det er 18% sjanse for å dø hvis du er smittet og 

bor i USA. Men sjansen for å bli smittet av EBOLA her, er 0. 

Det er en afrikansk sykdom fordi de spiser flaggermus, rotter, slanger og andre 

skumle ting. Og de kjøper dem levende på åpne markeder, slik som i Kina. 

Nåvel, det bringer oss ned til 2020. Det har vært 28.616 tilfeller av ebola fra 

2014 til 2016, hvorav 11.300 mennesker døde. Og det er en veldig høy 

prosentandel av mennesker som dør av den sykdommen. Men du må se på 

hvilken type pleie disse menneskene får. De har veldig lite antibiotika i de 

områdene i Afrika. Og de fleste kan ikke tillate seg å oppsøke lege tidlig, eller de 

har bare ikke leger ute i jungelen. Så de legger seg ned og gjør ingenting, og de 

dør fordi det er alt de kan gjøre. 

Nå, Det som skapte frykt i 2016, var ZIKA-viruset. I USA var det rapportert om 

62 Zika-virusinfeksjoner i 2015, deretter ble over 5 000 rapportert i 2016, og 

bare 20 i 2019. Florida var den staten med det høyeste antallet rapporterte 

tilfeller av Zika-virus i 2016, til sammen 1.115 rapportert inntil 20. februar 2020. 

Over 4.800 graviditeter i USAs territorier hadde et lab resultat som viste 



bekreftet eller mulig Zikavirus fra 2016-2018. Det er omtrent 1600 pr. år. Rundt 

1 av 7 babyer ble rapportert å ha helseproblemer, som muligens var forårsaket 

av Zika, blant 1450 babyer som var minst ett år gamle den 7. august 2018. Det 

er rundt 200 babyer over en treårsperiode. Det er helseproblemer, men ikke 

dødelig. Vanligvis vil pasienter komme seg igjen, men viruset dreper omtrent 1 

prosent av ofrene. Det er fordi fødselsdefektene absolutt er dødelige. Når en 

baby har en alvorlig hjerneskade, kan den dø mens den fortsatt er i livmoren, 

eller ved fødselen. ... Babyer har dødd av andre, ukjente årsaker, når moren er 

blitt smittet med Zika. Derfor er det ikke klart hvor mange som faktisk døde på 

grunn av Zika-viruset. 

Til slutt kommer vi til (COVID-19) Koronaviruset i 2020, og de fleste er 

interessert i å få vite mer om det. 

Totalt 72.314 COVID-19 tilfeller, som er diagnostisert til og med 11. februar, er 

blitt brukt i studien. Av de 72 314 tilfellene, ble 44 672 klassifisert som 

bekreftede tilfeller av COVID-19 (62%; diagnosen er basert på positive 

halspinne-prøver). Dette er forresten en veldig unøyaktig test. Du kunne ha 

vanlig influensa, og en halspinnetest ville ikke klare å se forskjellen. 

16.186 var mistenkte tilfeller (diagnose basert på kun symptomer og 

eksponeringer, slik at disse også kunne ha vært vanlig influensa.) 

10 567 som er klinisk diagnostiserte tilfeller (kun fra Hubei-provinsen, diagnoser 

basert på symptomer, inkludert røntgen av lungene). Og 889 diagnostisert som 

asymptomatiske tilfeller (diagnose ved positivt testresultat, men mangler typiske 

symptomer). 

Så av de 72 314 tilfellene, ble de fleste diagnostisert i Hubei-provinsen (75%), 

og av de 75%, de fleste rapporterte var Wuhan-relaterte eksponeringer (86%;), 

bosatt i Wuhan, eller besøkende, eller i nær kontakt med beboer eller 

besøkende fra Wuhan", fortalte forfatterne. 

Så det foregår mye spekulasjoner, og ikke veldig god vitenskapelig protokoll, 

slik som blodprøver. Derfor blir det gjort mye gjetninger med svært lite 

vitenskapelig bevis. Men legg merke til at av de 72 314 tilfellene, så var 75% fra 

provinsen Wuhan. Så en dødsrate på 2,3% er et kinesisk problem, med deres 

medisinske teknologi, eller mangel på det. 

Av de bekreftede tilfellene, døde 1.023 pasienter av viruset, og alle var i en 

kritisk tilstand. Det resulterer i en dødsrate på 2,3%. Dødeligheten steg 



betydelig blant de eldre pasientene, til 14,8% hos pasienter på 80 år og eldre, 

og 8,0% i pasientgruppen fra 70 til 79. Blant de som allerede var kritisk syke, var 

dødeligheten 49,0%. 

Hvis du tar med resten av verden, så er dødsraten under 0,5%. Så selv om 

denne sykdommen sprer seg raskere enn den vanlige influensaen, så er den 

ikke mer dødelig. 

Den er mindre dødelige, men den er mer smittsom enn SARS, MERS 

Totalt 81% av de tilfellene som er med i JAMA-studien, ble klassifisert som 

milde. Noe som betyr at de ikke resulterte i lungebetennelse eller bare medførte 

en mild lungebetennelse. Fjorten prosent av tilfellene var alvorlige (preget av 

pustevansker), og 5% var kritiske (respirasjonssvikt, infisert sjokk og / eller 

dysfunksjon eller svikt i flere organer). 

I sammenligning med SARS (alvorlig akutt respirasjonssyndrom) og MERS 

(Midtøstens respirasjonssyndrom), som begge ble identifisert de siste 20 årene, 

så er COVID-19, Koronaviruset, sannsynligvis mer smittsom, men ikke så 

dødelig, konstaterte forskerne. (SARS hadde en dødelighet på 9,6%; MERS har 

en dødelighet på 34,4%.) Og i motsetning til SARS og MERS, så ser ikke 

sykehusbaserte utbrudd ut til å være kjennetegnet for COVID-19 på dette 

tidspunktet. 

Frem til 29. februar så har det, ifølge CDC i USA, vært 22 personer som er 

testet positive for COVID-19, av de 472 personene som er testet. Det har vært 

ett dødsfall i USA av en mann i 50-årene som hadde helseproblemer, og 

Koronaviruset kompliserte bare disse problemene. Og han døde, slik som 

mange eldre dør av lungebetennelse mens de ligger i en sykehusseng. De var i 

utgangspunktet ikke der på grunn av lungebetennelse, men sengeliggingen 

fører til sykdommen. 

Så jeg ser ikke at dette er noe mer å bekymre seg for, enn den vanlige 

forkjølelsen eller den årlige influensaen, som dreper langt flere mennesker. 

Jeg fikk denne informasjonen fra CDC i går. "CDC anslår at influensa har 

resultert imellom 9 millioner og 45 millioner syketilfeller, mellom 140.000 og 

810.000 sykehusinnleggelser og mellom 12.000 til 61.000 dødsfall årlig, siden 

2010." 



Hør folk, disse tallene er utrolig vanskelig å svelge. Hva mener du med mellom 

9 millioner og 45 millioner sykdomstilfeller. Det er en enorm forskjell mellom 

disse to tallene. Og hvis de ikke får tak i de faktiske årsakene, så tror jeg ikke at 

de vet hva de taler om. Det er ikke vitenskap. Det er parkeringsprat. Det er 

fiskehistorier om kjempefisken som slapp unna. 

Mellom 140 000 og 810 000, igjen, hvorfor slike sprikende tall? Det betyr at de 

ikke er sikre. Det betyr at det ikke er noen reell vitenskapelig rapportering som 

skjer. 

Vel, 140 000, det sier vi til legene. Men vi kan si 810 000 til folket som ikke vet 

noe bedre. Dette er bare gjetninger? Og hvis de bare er gjetninger, hvorfor 

skulle noen i det hele tatt høre på noen ting av det som de forteller oss. 

Influensa forårsaker mellom 12 og 61 millioner dødsfall? Influensa? Kom igjen, 

folk. Det er en forskjell på 40 millioner mellom det laveste og det høyeste tallet. 

Forventer du at jeg vil svelge det? 

Dette er tall du kan forvente av en politikere som taler med to forskjellige 

grupper mennesker. Men ikke fra et såkalt profesjonelt senter for 

sykdomskontroll. Det viser bare at de ikke en gang vet hva de taler om. Vel, jeg 

er sannelig glad for at vi har en som vet hva han taler om. Og denne ble støttet 

opp av “Så sier Herren”. 

Så hvem skal du stole på. Et CDC som ikke en gang kan gi en vitenskapelig 

nøyaktig uttalelse? Eller "Så sier Herren." Jeg vet hvor jeg står. "For meg og 

mitt hus, vi skal stole på Herren." 

Jeg tror at presidenten også trenger å foreta en opprenskning i CDC, og kvitte 

seg med alle disse politikerne som kaller seg leger og forskere, og få noen ekte 

leger inn der, noen som kan fortelle sannheten. Fordi, hvor godt er deres råd, 

hvis du ikke kan stole på at de er ærlige. 

54-0719A Gud Tilveiebrakte Vei For Helbredelse 42. Hør etter, visste dere at 

Bibelen forutsier at i de siste dager ville det være en kjemisk krigføring 

med bruk av bakterier? At sykdommer vil bryte ut over folket, og vil falle 

på alle de som ikke har dåpen i Den Hellige Ånd? Men den Engelen, eller 

den som hadde kontroll over disse plagene, ble gitt ordre om å ikke røre 

noen av de som hadde mottatt merket. Nå, hvor mye, hva slags lærere må vi 

være, brødre, for å få menigheten i orden til å være i den tilstanden? Helt 

immun. Armene mine er ømme nå, fordi legene har stukket inn nåler for å 



prøve å vaksinere meg for gulfeber og slikt. Jeg sa til dem at jeg ikke trengte 

det. Men de ville ikke høre på meg. Men jeg skal fortelle dere hva Gud kommer 

til å gjøre. Gud har et serum, og det kalles Den Hellige Ånd. Og når det 

serumet går inn, så vaksinerer det deg. Halleluja. I de siste tider ... 

La oss be. 

 


