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Jes 5:20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til 

lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! 

Denne ettermiddagen vil jeg gå tilbake til Avdekking av Gud 242, for å granske 

på nytt noe som vi ikke fikk med oss da vi tok for oss dette avsnittet i vår første 

tale om de kommende plagene. 

64-0614M Avdekking av Gud 242. Vi i Ham! Så vi, som er i Ham, vi er 

fremdeles tildekket for de religiøse og professorene i verden. Ser dere, vår 

Herlighet som vi har og gleder oss over, vi er fremdeles tildekket for dem på 

utsiden. De tror vi er “gale, en skrue”, igjen. Skjønner? Skjønner? Det er riktig. 

Men vi som er her inne, i Kristus, døpt inn i Ham (1. Korinterbrev 12), inn i 

Ham, vi er deltagere av denne Herligheten. Skjønner? 

Husk nå at dette, "å være i Kristus, og Kristus er i oss", ved dåpen i Den Hellige 

Ånd, det bringer oss inn i Hans Herlighet. Og vi vet at det er Hans Doxa, som er 

Hans meninger, verdier og bedømmelser. Men de er kjent kun for en utvalgt 

forutbestemt gruppe av mennesker. 

242 Men ikke de på utsiden; de kikker fremdeles inn, fornekter Det. Skjønner? 

243 Så nå er vi invitert inn i Ham, for å ta del i alt som Han er. Vi er invitert 

inn i Ham, som er skjult for de vantro, ved tildekningen av menneskelig kjød. 

Skjønner? 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! 

244 Gud sa: “La det bli lys”, det var ordet. Men nå er det lys. Det er ikke ordet; 

det er lyset. Ser dere hva jeg mener?  

Ok, så på det tidspunktet begynte vi å vise dere hvordan det vil komme inn i 

verden en økonomisk depresjon, og plager som ble produsert i laboratorier for 

biologiske våpen. Jeg la ikke frem at pesten ville forårsake den økonomiske 

depresjonen, men jeg kan nå se at når hele verden er blitt stengt ned, ikke på 



grunn av dårlig økonomi, men en frivillig nedstengning av alle regjeringer på 

grunn av pesten. 

Uken før forkynte jeg om: "Å kjenne Budskapet ved Ordet”, og hvordan du 

umulig kan forstå Budskapet uten å ta det tilbake til Guds Ord, og se det 

gjennom Guds Ord. Og uken etterpå, den 19. januar, begynte vi på en miniserie, 

først om depresjonsdommen, og deretter om plagene. Og denne miniserien var 

ikke ferdig før vi kom til mars måned.  

Husk nå at pesten ikke kom til Amerika før den samme uken da den første 

personen ankom USA fra Wuhan Kina. Og den ble ikke engang offentliggjort før 

måneder senere. Det skjedde den uken som riksrettanklagen i Senatet startet, 

som var den 15. januar. Hvis du kan huske det, så holdt Pelosi dokumentene 

om riksrettanklagen tilbake fra senatet. Og hun så ut til prøve å forsinke det. Og 

ingen forstod hvorfor hun gjorde det. Representantenes Hus var raskt ute med å 

presse det gjennom i desember, så raskt at de ikke tillot kryssforhør av vitner. 

Men så holdt Pelosi, talsperson for Representantenes Hus, det tilbake helt frem 

til 15. januar, av en eller annen merkelig grunn. Hvorfor? Hvorfor ville Pelosi 

sitte på dette i nesten en måned før hun videresendte det? Og da de endelig 

sendte det over, da laget de et veldig stort show foran alle landets Nyhets-

kameraer, og de filmet dem mens de overleverte riksrettanklagen fra 

Representantenes Hus over til Senatet, som om de bar på en kiste. Det var en 

veldig dyster parade, eller skal vi kalle det en parodi. Og det hele var for å lage 

et show. Og så må vi stille spørsmålet: Hvorfor? 

Hvorfor ønsket de all oppmerksomheten på den parodien. Nå, husk at broder 

Branham fortalte oss at bak alle ting er det en ånd og et motiv og en hensikt. Så 

hvorfor presset de på for å få det gjort i Representantenes Hus, for deretter å 

sitte på det i en måned før de førte det videre til senatet for å bli prøvd? Husk at 

de hastet det igjennom i desember og var ferdige den 18. Og de brukte 

oppdiktede historier fra mange falske vitner, og presidentens advokater fikk ikke 

engang lov til å kryssforhøre disse falske vitnene. De gjorde det samme mot 

ham som deres fedre gjorde mot Jesus. Ikke for å sammenligne de to, men 

ondskap er ondskap, enten det skjer mot din Frelser eller et menneske. Det var 

en falsk rettssak, og standardprotokollen i en falsk rettssak, er å kalle inn falske 

vitner for å vitne, og la dem fortelle sine historier. Og deretter nekter de ethvert 

kryssforhør. Og det var det de gjorde, og de virket å ha det så travelt med å 

presse rettssaken gjennom. Så vi må spørre: Hvorfor? Hvorfor presset de så 

hardt på for å få det gjort innen den 18. desember? Hvorfor? 



Vel, du vil finne ut hvorfor i denne talen denne formiddagen. 

Deretter stoppet de opp i en måned med å bringe det videre til Senatet. Hvorfor 

stoppet de? Hva var deres motiv, hva var deres mål med å stoppe? Hvorfor?  

Vel, her er fakta. Corona-viruset ble ikke oppdaget av den kinesiske regjeringen 

før rundt midten av desember. Så tidspunktet for riksrettanklagen i 

Representantenes Hus måtte samstemme med utgivelsen av Koronaviruset fra 

Wuhan Bio Engineering, et laboratorium for biologiske våpen i Kina. Interessant, 

men tror du at det var en tilfeldighet? 

Så hvorfor ventet Pelosi til 15. januar med å starte parodien, og bære 

dokumentene til Senatet, slik at de endelig kunne begynne rettssaken? Hvorfor? 

Fordi det var den dagen den første personen fra Wuhan kom inn til Amerika 

med viruset. Og du sier: Tilfeldighet? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke på 

tilfeldigheter, ikke når du ser presset, deretter ventetiden og deretter pestens 

ankomst. 

Da jeg forkynte den talen som startet en syv ukers studie om 

endetidsdepresjonens dom og plager, da visste jeg ikke på det tidspunktet at 

den var akkurat i ferd med å begynne. Jeg visste bare at det ville komme, fordi 

Guds profet advarte oss om at det ville komme. Men akkurat slik broder 

Branham hadde sagt: "Verden kan lese om herligheten i det skrevne Ordet, men 

de kan ikke se det manifestert." Og: "Bare de med Den Hellige Ånd kan se det 

manifestert", som vi leser i Avdekkingen av Gud. Vi leste dette den 19. januar 

og brakte det ut slik at dere ville forstå. Og den samme uken begynte dette 

Ordet å bli manifestert. 

Var det tilfeldig? Igjen, jeg tror ikke på tilfeldigheter. Jeg tror at Ildstøtten 

fremdeles leder sine utvalgte til Tusenårsriket. 

Vi så det i Ordet, vi talte om at det ville komme, og nå er det her. "Gud tolker 

Sitt Ord ved å få det til å skje." Og frem til nå hadde disse tingene ennå ikke 

skjedd. Men så snart det var blitt talt, da kunne det Ordet bli manifestert. Betyr 

det at vi gjorde det? Nei, det betyr at Gud ledet oss inn i det som skulle komme. 

Broder Branham sa i sin tale:  

57-0120E Gud Holder Sitt Ord 48. Uansett hvor realistisk det virket, uansett 

hvor godt det så ut til å være tilpasset tiden, hvis det overnaturlige lyset på Urim 

Tummim ikke blinket, da ble det avvist, fordi Gud ikke var i det. Og jeg sier i dag 

... Åh, jeg vil at dere skal høre. Ethvert budskap, uansett om det er fra en 



prest, fra en predikant, fra en profet, fra noen andre. Ethvert menneske, 

uansett hvor åndelig, hva hans embete er, hva han har gjort, om han har 

reist opp de døde, om han har helbredet syke, hvis han er erkebiskopen av 

Canterbury, hvis han er paven i Roma, hvis han er overhode til et hvilket som 

helst stort kirkesamfunn, uansett hvor åndelig, selv om han har talt i tunger, 

selv om han danset i Ånden, selv om han har forkynt Evangeliet, uansett hva 

han har gjort, hvis budskapet hans ikke kommer ut av Bibelen, da er det feil. 

Dette er Guds Urim Tummim. 

Vel, dette burde fortelle deg at William Branham inkluderer seg selv i dette, fordi 

han har gjort mange av de tingene han her nevner. Han er Åndelig, "uansett 

hvor åndelig" han har blitt brukt av Gud til å oppreise de døde, "om han har 

oppreist de døde". Han ble brukt av Gud til å helbrede syke, "om han har 

helbredet syke". Men vi ser at også Apostelen Paulus inkluderte seg selv når 

han sa:  

Gal 1:8 Men selv om vi (Paulus inkluderer seg selv) eller en engel fra himmelen 

skulle forkynne dere noe annet enn det som vi har forkynt dere, han være 

forbannet! 

9 Som vi har sagt før, så sier vi nå igjen: Hvis noen forkynner dere noe annet 

enn det dere har mottatt, han være forbannet! 

Nå, tilbake til: 

57-0120E Gud holder Sitt Ord 50. Da Bibelen var fullført, kom engelen ned og 

talte med Johannes. Da kom Jesus selv og sa: "Jeg, Jesus, sendte min engel 

for å vitne om disse tingene. Og nå, lukk denne boken, men forsegl den 

ikke. For hver den som tar noe ut av den eller legger noe til den..." Det er 

Guds Ord. Paulus, under påvirkning av Ånden, sa: "Hvis en engel fra himmelen 

(ikke en erkebiskop, ikke en pave, ikke en kardinal), men hvis en Engel fra 

himmelen brakte noe annet budskap enn hva dette er her, la ham være 

forbannet." Men nå kan vi fastslå, slik som for mange år siden, ved Den Hellige 

Ånd har jeg alltid fortalt dere ting på forhånd. Da Hitler og Mussolini ble reist 

opp, sa jeg: "Det hele vil samle seg sammen; kommunismen vil ta det hele 

og komme ned fra Nord." Hold øye med dette, menighet. Djevelen legger ut 

denne propagandaen. Og det er ikke Skriften. Det er for å forvirre sinnet til 

de ulærte, de verdslige menneskene. Og vi lever i den mest strålende tiden 

som noen mennesker noensinne har levd, og likevel i den mørkeste tiden for 

de vantro, og den mest forvirrende tiden for dem, de som ikke vet. Det er 

bemerkelsesverdig at det er den tiden vi lever i. Og for en glede det er å vite at 

ankeret ditt holder. 



Nå kjenner vi til alle ting om Roma. Og vi vet at pave Frans selv er kommunist, 

og Roma har alltid brukt den politiske armen til å gjøre sitt skitne arbeid. Og 

broder Branham sier her at alt vil ende opp i kommunismen, at kommunismen 

vil overta det hele. 

Og det vi ser foregår i Portland Oregon, og i Seattle, med Antifa og BLM, som er 

trenede Marxister, og de innrømmer det. Og marxisme er rå kommunisme. 

La meg bare lese det han sa igjen litt saktere, så det synker inn.  

52 Det hele vil samle seg sammen; kommunismen vil ta det hele og 

komme ned fra Nord.  

53 Hold øye med dette, menighet. Djevelen legger ut denne propagandaen. 

Og det er ikke Skriften. Det er for å forvirre sinnet til de ulærde, de 

verdslige menneskene. Og vi lever i den mest strålende tiden som noen 

mennesker noensinne har levd i. Og likevel i den mørkeste tiden for de 

vantro, og den mest forvirrende tiden for dem, de som ikke vet. Det er 

bemerkelsesverdig at det er denne dagen som vi lever i. Og for en glede det er 

å vite at ankeret ditt holder. 

Så, i det neste avsnittet avslører Broder Branham hvordan det kommer til denne 

situasjonen.  

54 Nå, i dag, idet vi nærmer oss det (hva da? Kommunismen tar det hele, så 

han taler om det tankesettet som vil tillate at dette tar over) i denne mørke 

onde tiden ... Nå, jeg liker ikke å nevne folks navn, men jeg må nevne noen nå. 

Men jeg ber for den unge mannen, og jeg ber hele tiden for ham. Men han 

er et instrument i djevelens hender, og det er denne mannen Elvis Presley. 

Folket er gått helt vill på boogie-woogie eller rock-and-roll. Det 

amerikanske folket har gått seg vill. Og de prøver ved den samme ånd å få 

den tingen inn i menigheten. Jeg liker kirkemusikk som blir spilt som 

kirkemusikk, og ikke rock-and-roll i menigheten. Men når de får disse åndene, 

da er det noe bak dette, og djevelen setter seg selv ut som en utfordrer.  

55 Og denne stakkars frafalne karen er en pinsevenn, han sa at han hadde 

lært disse bevegelsene av rykninger, slenger og ristelser, han fanget det 

opp og lærte det i menigheten. Han er medlem av en pinsemenighet i 

Memphis, Tennessee. Pastoren hans er en venn av meg.  

56 Og han er djevelens instrument for å villede og forurense sinnene til 

disse tenåringene, for å få dem til et sted til ... De forlot nettopp et sted i 

Canada. Jeg tror de sendte fjorten unge mennesker til sinnssykehuset 

noen dager etter at han var der. 



Så denne pinsevennkaren introduserer den ånden av sinnslidelse som tok 

pinsebevegelsen bort fra Ordet, og endret deres fokus, endret deres 

opplevelse, fra å være en opplevelse basert på Ordet til å være en kjødelig 

opplevelse, slik som risting og andre kjødelige bevegelser som brakte 

menigheten inn i en forvirring i deres tilbedelse. Og den samme djevelen som 

brakte dette inn i pinsebevegelsen, brukte den unge pinsevennkaren til å bringe 

den samme ånden av villfarelse ut til ungdommen i Amerika gjennom hans 

musikk og roteringer. 

Dere ser hvordan satan virker. Ikke basert på Guds ord, men basert på følelser 

og sensasjoner. Det er den musikalske stimulansen, den samme ånden som 

beveger mennesker ved følelser og sensasjoner i pinsemenighetene. Det er 

ikke noe rart at den samme musikken er utbredt i kirkene i dag. Selv babyer 

rykker og beveger seg til denne formen for musikk. Det viser at det rasjonelle 

sinnet er satt til side, og gitt seg over til følelser. Og sensasjoner tok over 

plassen til et rasjonelt sinn.  

57 Og over hele landet ... Men folket har gått berserk, galskap. Grunnen til 

at de gjør dette er fordi de ikke vet noe bedre. Å, hvor jeg skulle ønske at de 

kjente Herren Jesus. Hvor mye bedre ... Jeg fordømmer ikke; Jeg synes 

synd på de dødelige.  

58 Og nå, ville ikke det endog være passende i den tiden som vi lever i, at når 

tingene går slik de gjør, og Amerikas idol er glamourjenter i Hollywood, når 

hun bestemmer tempoet for hele Amerika ... Kommer ut kledd i sine 

umoralske klær ... Og praktisk talt alle kvinner i Amerika vil kle seg etter henne.  

59 Åh, hvordan det kom til meg for ikke lenge siden mens jeg sto nede i Roma, 

når avisene gir en overskrift på denne kvinnen som de hadde i avisen forleden 

dag, skulle få en baby i Hollywood, en romer. Og de sa i avisen, slik som min 

venn, Baron Von Blomberg, han kunne tale syv forskjellige språk og lese avisen 

tydelig, han sa: "Hun kan være en amerikansk gudinne, men her er hun en 

romersk prostituert." 

59 For en skam. Vel, de må ha slike ting som det. Det er nødt til å skje for å 

være i takt med dagens ånd. 

Legg merke til at han sa at de vil ty til denne tankeløsheten for å være i takt med 

dagens ånd. Høres ut som det de kaller Snowflake-mentaliteten. (Et uttrykk 

brukt om unge mennesker som lett blir fornærmet, opprørt og krenket.) Og så 

har de gått tilbake til denne tankeløsheten i dag om å gjemme seg bak en 

maske, for å skjule sitt sinn fra det som skjer i verden. Og det er nøyaktig hva 

Paulus advarer oss om, at det skal være tilstanden i endetiden. 



Husk at Skriften advarte oss om at dette ville være innstillingen for denne siste 

tiden. 

2Tim 3:1 Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde tider. 

2 Da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, skryter, 

er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige, 

3 ufølsomme, uten kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten selvtukt, 

brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode, 

4 forrædere, som handler uten å tenke, oppblåste og slike som heller elsker 

fornøyelser framfor å elske Gud. 

5 De har et ytre gudfryktighetens utseende, men fornekter dens kraft. Og slike 

skal du vende deg bort fra! 

6 For blant disse er de som sniker seg inn i husene og får makt over godtroende 

kvinner som er tynget av synder, og som er ledsaget av mange forskjellige 

lyster. 

7 De mottar undervisning bestandig, og de makter likevel aldri å komme fram til 

kjennskap om sannheten. 

8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten 

imot. De er mennesker med fordervet sinn, de holder ikke prøve når det gjelder 

troen. 

9 Men de skal ikke gjøre fremskritt, for dårskapen deres skal bli åpenbar for alle, 

slik også dårskapen til de andre ble. 

Legg nøye merke til hva broder Branham sier videre, fordi vi nettopp ga deg 

bakgrunnen for hvordan verden mottok denne vanvittige ugudelige ånden. 

Djevelen brukte en frafallen pinsevenn til å bringe denne ånden som er imot 

Ordet, inn i verden. Og den kom over på ungdommen mens han stod der og 

vrikket og ristet foran dem. Og det satte i gang flammer av lyst og uanstendighet 

som bredte seg raskt ut gjennom hele verden. Selv inn i Afrika. 

Jeg tror at hvis noen skulle gjøre en grundig undersøkelse av utroskap, 

ekteskapsbrudd, hor og sodomi, da vil du finne en kraftig økning etter at den 

ånden ble sluppet løs på verdensscenen gjennom Elvis i 50-årene, da han 

begynte sin karriere i 1954, og i 1956 ble han verdenskjent. Husk også at 1956 

er det året hvor broder Branham forutsa at kirken ville avvise Budskapet, og de 

gjorde det. Og jeg har vist dere at kirkedeltagelse var på det høyeste, nådde sin 

topp det året, og har hatt en tilbakegang hvert år siden. SAT-tester begynte 

også å synke det året. (SAT = Scholastic Assessment Test, en test som brukes i 

opptak til høyere utdanning). Det er fakta. Og det året begynte statistikkene å 



vise en markant økning i alle disse onde handlingene, slik som ekteskapsbrudd, 

utroskap, sodomi osv. 

Jeg fant en artikkel i en CDC-studie (Centers for Disease Control and 

Prevention - Senter for Sykdomskontroll og prevensjon) som sa: 

«Samboerskap, enten før ekteskap eller som et alternativ til ekteskap, har blitt 

en populær livsstil, spesielt for unge mennesker. Uansett så har vi et rekordlavt 

nivå på 47% av voksne kvinner som er gift. Økningen i samboerskap, kombinert 

med det økende antall stater som anerkjenner ekteskap for homofile par, har 

skapt en ny minoritetsgruppe: ikke-monogame par og par som bor sammen, 

men som ikke ønsker å gifte seg…. … Håndhevelse av vedtekter om 

utroskap og ekteskapsbrudd ser ut til å ha vært vanlig frem til 1940- og 

1950-tallet, da det plutselig ble trappet ned. (DU kunne gi 2. Verdenskrig 

skylden for noe av det. Menn var borte fra hjemmet i årevis mens de kjempet i 

krigen, og det er en medvirkende faktor. Men Guds profet sa at den ånden ble 

brakt til ungdommen av Elvis Presley. Artikkelen fortsetter med å si ... ) Siden 

da har ekteskapsbrudd blitt gjort om til en sivil sak, og ikke en kriminell 

sak, hos de fleste domsmyndigheter. Og en straffeforfølgelse for utroskap er 

også i stor grad blitt erstattet av en skilsmisseprosedyre. Lover om 

ekteskapsbrudd har ikke funnet et sivilt motstykke, og sex mellom voksne før 

ekteskapet har helt forsvunnet fra det juridiske landskapet. Noen få stater har 

nylig opphevet sine vedtekter om utroskap eller ekteskapsbrudd.” 

Så dere kan se hva denne onde ånden gjorde, som ble sluppet løs på 

ungdommen i Amerika, denne sinnssyke ånden forårsaket utbredelse av lyst til 

en ukontrollert seksuell tilfredsstillelse. Og hans seksuelle roteringer og 

svingninger på scenen satte fellen slik at en hel generasjon falt under dens 

magi. Denne demonen sluppet løs over Amerikas ungdom, har ødelagt hver 

generasjon siden da. Og de vil aldri mer gå tilbake til de dagene da sex utenfor 

ekteskapet ble fordømt av rettssystemene i de fleste stater. Og dette har ledet 

oss til den ånden av sodomi som nå er så utbredt blant nasjonene i dag. 

Bare se på resultatene av en frafallen gutt fra pinsevennene. Og akkurat som 

Eva, som falt for slangens svingninger, slik har den samme ånden nå erobret og 

overtatt verden. 

Så sier broder Branham:  

60 “Det er grunnen til at disse kirkene kommer inn med tilbedelse av Maria, av 

andre kvinner og slike ting. Det er den samme ånden under en religiøs ledelse. 

Og det er grunnen til at de må få tankene dine bort fra Guds uforfalskede 



Ord, for i stedet å følge denne agendaen. Ja visst.  

61 Ser du fordreiningen som vi er i? Ser du den amerikanske ungdommen, i 

hvilken tilstand den er? Det er morgendagens menn og kvinner. Ikke rart 

Jesus sa: "Hvis ikke disse dager blir forkortet, ville ikke noe kjød bli frelst." 

Derfor baserer jeg tankene mine på dette: Vi er i endetiden. Herren Jesus skal 

snart komme.  

62 Men ånden i dag ... Åh, kan dere se det? Begynn å tenke. Kan dere se hva 

som har skjedd? Før dette store angrepet kommer, for å bringe inn dyrets 

merke, og for å oppfylle Skriftene ved å tvinge folket etter at de har festet 

grepet, akkurat slik som det skjer i andre land, tvinger dem til ting som de 

ikke aksepterer, for å få forfølgelse og boikott til å komme. Ser dere ikke at 

Amerika har falt for glamouren og gudinnen, og dette andre. De har solgt seg til 

djevelen i sitt kjød, noe som rydder vei for dette til å presentere seg selv. 

Amen. Jeg håper dere forstår dette. Hold dere klar fra det. Jeg bryr meg ikke 

hvor mange D.D.-er, Ph.D.-er, doktorgrader eller hva som helst som ligger bak, 

det er en løgn.  

63 "For la hver manns ord være løgn, og mine Ord være sannhet", sier Herren. 

"For himmel og jord skal forgå, men mitt Ord skal aldri forgå." 

Amerikanske Flagg og Bibler er angivelig blitt påtent i opptøyene i Portland 

 

Opprørere i Portland ble fanget av kamera da de tente på Bibler og et 

amerikansk flagg utenfor det føderale tinghuset, som har vært et fokuspunkt i 



protestene som har pågått i mer enn halvannen måned, rapporterte mange 

kilder. 

Og nå, jeg vil rette vår oppmerksomhet for resten av denne talen mot det som 

broder Branham sier her. 

Legg merke til at han sier: "60 Etter at de har festet grepet" ... Så hva mener 

han med det? " Etter at de har festet grepet ". Ordboken sier at det betyr å 

forbli eller fortsette i en spesifisert tilstand, slik som det vi ser i dag, 

nedstengning, ordre om å bli værende hjemme, å holde det nede. I tidligere 

tider refererte et hold til et sted nede under dekk i et skip, som inneholder ting. 

Og legg merke til hans ord som han sier, "etter at de har festet grepet," og vi 

taler om å komme frem til et bestemt punkt; å nå frem til en situasjon. Og 

etter at vi har kommet frem dit, hva skjer da? 

Så vi ser at etter at man har nådd frem til en spesifisert stilling, 

nedstengning og ordre om å bli værende hjemme, etter det, hva da? Da er 

samfunnet klar for det store angrepet. 

Legg merke til at broder Branham sier:  

62 Før dette store angrepet kommer for å bringe inn dyrets merke, og for å 

oppfylle Skriftene ved å tvinge folket, etter at de har festet grepet, akkurat 

slik som det skjer i andre land, tvinger dem til ting som de ikke aksepterer, 

for å få forfølgelsen og boikotten til å komme. 

Ved å tvinge folket etter at de har festet grepet. La oss alle si det sammen så 

du aldri vil glemme denne profetien ... 

Ved å tvinge folket etter at de har festet grepet. ... Igjen, Ved å tvinge folket 

etter at de har festet grepet. 

La oss nå se på hva som har skjedd, og la oss sammenligne det med det som 

profeten advarte oss om, at det ville skje. 

Så la oss se på disse tingene han advarte oss om, i den rekkefølgen som de har 

skjedd. 

Nummer 1) Vi ser COVID19-viruset, og jeg forkynte den serien om den 

kommende pesten og dommen tilbake i begynnelsen av året, like før pesten 

begynte. Men Deep State har brukt dette viruset til å forvandle det 

amerikanske folket til et lydig samfunn som gjør akkurat det regjeringen ber 



dem om å gjøre. Nå, kan du se hvorfor Pelosi hastet igjennom denne 

riksanklagen, for å kvitte seg med Trump. Han var den eneste verdenslederen 

som sto opp imot den globalistiske planen. Og nå kan du se hvorfor de holdt 

rettssaken tilbake i senatet til den kunne dekke over for pesten mens den 

arbeidet seg opp over Amerika? 

Nummer 2) COVID19 ble brukt som en unnskyldning for å få deg til et punkt 

hvor du ville tillate å bli tvunget mot din egen vilje til å bli værende hjemme. 

(De fester grepet, slik William Branham advarte oss om at det ville skje.) Og 

hvis du våger deg ut, da har de tvunget deg til å gjøre ting som du normalt aldri 

ville gjøre, slik som å holde en viss avstand til folk og bruke masker. Normalt 

ville jeg ikke en gang gå inn i en butikk som krevde at jeg måtte bruke en 

maske, men de har tvunget det på alle. Og krav om maske også på restauranter 

og flere andre butikker. Du blir tvunget til å gjøre det. 

Nummer 3) Regjeringene har overtatt din tenkning for deg, og folket bruker 

ikke engang en rasjonell tilnærming til å avslutte denne såkalte pandemien. Folk 

som kjører nedover veien med masker på, når det ikke er noen rimelig grunn til 

det, de er jo alene i bilen sin. Hvorfor ha på seg en maske? Og den virkelige 

vitenskapen vil fortelle deg at masker ikke gjør deg trygg for andre, de forhindrer 

bare ditt eget spytt fra å hoppe på andre og smitte andre, når du snakker. Så 

hvorfor bruke den i bilen din når du er alene? Det er vanvidd. Og det er 

forårsaket av frykt. Husker dere min tale om "Endetidens nevrose?" Det 

begynner med angst, og det fører til tvangsmessig atferd som kalles 

tvangshandlinger. Og når du har tvangshandlinger, går du inn i tvangsmessig 

oppførsel, og en besettelse som fører til frykt, og frykt fører til depresjon, og 

depresjon fører til tilbaketrekning fra andre og en full nevrose. 

Jeg har talt om dette mange ganger gjennom årene. Og jeg håper du kan se at 

denne nasjonen og alle nasjoner, nå befinner seg i en fullstendig nevrotisk 

tilstand, klar for trengselen, til å bli presset økonomisk, slik vi ser det skje 

akkurat her og nå. 

Og se på folks lydighet av de meningsløse bestemmelsene som de vet er feil. 

Og det gir ingen mening i det hele tatt. 

Trinn 1) var å få folk til å frykte. De testet ut 911 og terrorister. Og nå har de 

testet ut et virus. Og vet du hva? Frykt fungerer. Like etter 911 begynte de å 

kontrollere alle reisende. Nå kontrollerer de mennesker slik at ingen reise er 

tillatt. Mennesker overalt er redde. Og de viser sin frykt ved å overholde disse 



merkelige ufornuftige bestemmelsene. De tror at dette er for deres egen 

sikkerhet. De svelget pillen, og de har trodd på løgnen. 

Sa ikke apostelen Paulus dette? 

2Tes 2:3 La ingen forføre dere på noen måte. Og så ned til vers 10: 

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. 

Broder Branham sa i sin tale:  

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 utarbeider, uansett hva Guds Ord sier, så stoler de på sin egen forstand. 

De, 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, 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 lært disse tingene. 

Og dette skjer ikke bare i menighetene, men vi har Falso (falske) Fauci, en lege 

som har løyet for allmennheten i årevis. Først om HIV for 20 år siden, og nå 

forteller han allmennheten én ting en uke, og deretter sier han det stikk motsatte 

neste uke. Han leker med folks sinn som en yo-yo, og folket vet ikke lenger hva 

de skal tro. En måned sa han: "Masker er dårlige. De gjør ingenting for deg." Og 

"Sosial distansering er ikke mentalt sunt." Og deretter, neste måned sier han det 

motsatte: "Alle skulle bruke en maske, og sosial distansering er veldig viktig.” 

Det ene året roser han hydroklorokin (malariamedisin), og året etter kaller han 

det for falsk medisin. 

(Anthony Stephen Fauci er en amerikansk lege og immunolog som har fungert 

som direktør for Nasjonalt Institutt for allergier og Smittsomme Sykdommer 

siden 1984. – Engelsk: National Institute of Allergy and Infectious Diseases.) 

Fra sin tale: 

63-0707M Anklagen 303. Dere stakkars intellektuelle, åndelig fattige, forkastet 

på deres egen grunn. Dere leser den samme Bibelen som hvem som helst 



andre kan lese, men dere har avvist Guds Ånd, inntil Bibelen sier at dere blir 

overgitt til en kraftig villfarelse, til å tro en løgn og bli fordømt ved den. Dere tror 

faktisk at dere har rett, og Bibelen sier at dere ville tro det og bli fordømt 

ved den samme løgnen som dere tror er Sannheten. 

304 Derfor anklager jeg dere ved Guds Ord. Dere lærer folket noe som er 

uriktig, og korsfester Kristi grunnsetninger om hellighet og Liv ovenfra, slik at 

personen kan gå ut på gaten og være en ny person. 

Og fra sin tale: 

63-0318 Det 1. Segl 375. Og disse menneskene, selv noen av dere fra Full 

Gospel, fornekter, må fornekte deres evangeliske lære, for å ta et slikt steg 

som det. Hva har dere gjort? Så blinde, for den denominasjonelle tingen, dere 

har forkastet Sannheten. Og Sannheten ble satt fremfor dem, og de — de gikk 

bort fra Det, og forlot Det. Og nå har de blitt overgitt til kraftig villfarelse, slik at 

de tror en løgn og blir dømt med det. Det er nøyaktig hva det er. 

376 Og antikrist tar alt sammen. Og Bibelen sier, at, Han forførte alle, en, 

dobbel l, alle på jordens overflate, som ikke hadde sine navn skrevet under 

Seglene fra verdens grunnleggelse. Nå, hvis Bibelen sier han gjorde det, så 

gjorde han det. 

377 De sier: Vel, jeg tilhører… Der har dere det. Ja. Det er helt typisk. Det er 

den samme prostituertes institusjon. Det er det samme systemet som startet 

i begynnelsen, som er antikrist, gjennom det hele. 

378 Jeg vil høre fra det, men det er…Det er Sannheten. Jeg forventer det. 

Amen. 

63-0319 Det 2. Segl 202 Men i tiden etter at Menigheten går Hjem, blir han et 

dyr, han blir djevelen inkarnert, den røde dragen i egen person. Åh, du! Kan 

dere ikke se hva jeg mener? Han er inkarnert i sitt folk da. Han har sitt folk 

bundet med sin makt. Den falske profet har profetert dem rett inn i det. 

Overgir dem til sterk villfarelse, slik at de tror en løgn og blir dømt ved det. 

Fornekter Ordet; med skinn av gudsfrykt. 

203 Gud danner Sitt sted, i en treenighet. Rettferdiggjørelse; helliggjørelse; og 

inkarnerer Seg Selv i Sitt folk, med dåpen i den Hellige Ånd. 

204 Den samme tingen. Djevelen er bare i en etterligning av Kristus. Åh, Satan 

inkarnerer seg selv.  

La oss nå se på trinn 2) Opptøyene blir deretter satt i gang i tillegg til pesten for 

å få folk til å være redd for å gå ut, og faktisk være glade for å kunne gjemme 

seg i sine hjem. Ungdommen blir fanget inn i en STIMULANS. Det var ikke 



lenger å danse til musikk, men å bli fanget opp i et sinn som vil myrde og 

ødelegge, som en Piraja i et akvarium ved foringstid. Og denne samme ånden 

opererer i tankene til ungdommen, følelsesløs og uten rasjonell tenkning. De er 

bare klar til å brenne, skade og ødelegge. 

Og det fører oss til trinn 3) Den tredje fasen er å få folket indoktrinert til å 

akseptere lover som vil kontrollere alle ting. Dette har mange land allerede 

har gjort, det er for din egen sikkerhet, sier de. Nei, de tar feil, det er for din egen 

ødeleggelse. Når de sier fred og ingen fare, da kommer det en plutselig 

ødeleggelse. Det var det Jesus advarte oss om. 

"Det er bare en maske ..." sier de ... "ikke vær et fjols, bruk den, det er til ditt 

eget beste." ... 

Så jeg vil her liste opp fem logiske argumenter mot bruk av masker: 

1. Bruk av masker forlenger tiden som viruset blir værende her ved å senke 

infeksjonsfrekvensen UTEN å redusere antallet mennesker som til slutt må få 

viruset, før det forsvinner. 

En antagelse som de fleste maskeforkjemperne har, er at et virus bare varer en 

bestemt periode, som en måned eller to, og da vil viruset bare forsvinne, 

uavhengig av hvor få mennesker som får det. Det er falsk vitenskap. Virus 

mister ikke evnen til å reprodusere seg etter noen måneder og deretter 

forsvinne. Det vil ikke forsvinne før en viss prosentandel av menneskene har 

oppnådd immunitet, enten gjennom infeksjon eller en vaksine, som ikke er noe 

annet enn å bare injisere en bestemt mengde virus inn i deg, og så la ditt eget 

immunsystem ta over. COVID-viruset vil fortsette til infeksjonsraten i 

befolkningen når en flokkimmunitet. 

Nummer 2) Det er vitenskapelig bevist at bruk av maske reduserer 

oksygennivået fra 95% til 85%. Og ved en forlenget tid på 85%, da kan dine 

organer ta skade, og de kan ganske enkelt bare slutte å fungere. Dette er 

vitenskapelig bevist i mange studier. 

Nummer 3) Alle som går rundt i offentligheten med kirurgiske masker, gir 

frykten og panikken ny næring over et virus som er mindre skadelig for unge 

og sunne mennesker enn en influensa. Og det forsinker at vi kan komme raskt 

tilbake til det normale. 



Nummer 4) Ingen kjenner de langsiktige effektene som vil skje ved å frata folk 

følelsesmessig forbindelse med hverandre ansikt til ansikt. Hva med folk i 

menigheten, tror du virkelig at folk kan lytte til det som blir forkynt mens de 

bærer masker? Nei da! Masker stenger for sosial interaksjon. Masker 

stenger for en ordentlig kommunikasjon. Vi er avhengige av å se på den vi 

taler til, og vi ser på deres reaksjon på det vi sier. Det er kommunikasjon. 

Nummer 5) Vi skulle aldri la noen tvinge oss til å oppføre oss ufornuftig. 

Spesielt ikke staten. Og bruk av maske kan ikke engang beskytte deg mot et 

virus. Kirurgiske masker kan ikke engang hindre deg i å puste inn støv som er 3 

mikron stort, men et virus er 0,12 mikron. En lege som talte i det hvite hus, sa at 

det å bruke en maske for å holde ute et virus, er som å bruke et nettinggjerde 

for å holde ute en mygg. Å ha på seg en maske for å forhindre et virus, er 

galskap. Likevel godtar det amerikanske folket en vanvittig metodikk fordi noen 

leger sier det. 

 

 

 

Ovenstående bilde er den samme masken som som Fake (Falske) Fauci 

bruker, og som han vil at du skal bruke for å beskytte deg mot viruset. Det klarer 

ikke engang holde ute en 3 mikron støvpartikkel, som du ser ovenfor. Bildet til 

høyre er en skikkelig ansiktsmaske av gips. Legg merke til at den har to til tre 

filtre for å holde ute støvpartikler på 3 mikron i størrelse. 

For å holde viruset ute, må du ha på deg en nivå 4-drakt og en forseglet maske, 

som du ser på dette bildet nedenfor. 



 

 

Men vrangforestillingen er så falsk, og bedraget blir så tydelig oppdaget, og 

likevel samtykker folk til gruppepresset og dumheten fra disse såkalte 

"troverdige" medisinske fagpersoner, så de bare følger med på det. 

Dette er falsk legevitenskap som blir fremvist, og i denne tiden blir vi advart om 

at alle ting vil være falskt. Falsk økonomi, falsk utdannelse, falsk medisin, falsk 

religion og 5 falske lysets engler. Og de trenger ikke å være falske femfoldige 

tjenere for å være falske lysets engler. Du kan være en lege med falsk 

informasjon. 

Og det neste de vil prøve å gjøre, er å presse på oss en ny vaksine. "Det er jo 

bare en vaksine", vil de si ... "ikke vær så sta, det er til ditt eget beste." ... Er det 

det? 

På bare to måneder har de stengt ned den kristne kirken og feiringen av 

langfredag og påske over hele landet, og faktisk over hele verden. For meg 

viser dette at åndelig død har satt inn. Den siste pesten som rammet Egypt, var 

åndelig død. Og den første pesten som rammet Amerika og verden, er åndelig 

død. Og det er tydelig gjennom den verdensomspennende galskapen. Så det er 

ikke rart at når det ble foreslått å holde seg hjemme fra kirken, da gikk folket 

med på forslaget. Hvorfor? Åndelig død. 

La oss nå se på den bibelske måten å håndtere disse tingene på, som 

regjeringene har prøvd å pålegge folket. 

Fra broder Branhams tale: 

63-0721 Han Bryr Seg. Bryr Du Deg 137. Han brydde Seg om Daniel da 

Daniel brydde seg om Guds Ord nok til daglig å gå i oppriktig bønn. 

Uansett hva kongen sa: "Jeg vil ikke ha noe mer av slike bønner." Men Daniel 

bare åpnet vinduslemmene vidt opp, og så mot Jerusalem, og ba. Elias 



brydde seg om Gud, og Gud brydde Seg om Elias. Daniel brydde seg om 

Guds Ord, og Gud brydde seg om Daniel. Han sendte ned en Ildstøtte som 

skremte løvene bort fra ham, og han var der nede hele natten lang. Gud 

brydde Seg fordi Daniel brydde seg. Ja visst. Han ba oppriktig, og visste at 

det ville bety å bli kastet i løvehulen, hvis han var ulydig mot de 

denominelle befalingene. Men han knelte ned ved vinduet uten å frykte hva 

mennesker sa. Han slo vinduene vidt opp fordi det var en befaling fra Gud, og 

han ba oppriktig og ærlig til sin Gud hver dag. Han brydde seg om Gud og 

Hans bud, og Gud så tilbake og brydde Seg om Daniel og hans standpunkt. 

Daniel brydde seg om Gud og Hans Ord. Og Gud brydde Seg om Daniel og 

hans standpunkt for Ordet. Han vil gjøre det samme hver gang. Amen. 

Se nå. Han taler om deg og meg. Jeg tror at denne nasjonen blir dømt akkurat 

nå, og det blir også de menneskene som hevder å være troende i endetiden. Så 

hva frykter de? Gud eller mennesker? Gud eller et virus? For det som du frykter 

er det som du har overgitt deg selv til. Det blir din gud. Det blir ditt absolutt. Det 

blir ditt objekt for tilbedelse. 

Fra broder Branhams tale:  

61-1001M Det Er Sømmelig For Oss Å Oppfylle All Rettferdighet 138. Så vi 

finner at Daniel, det var sømmelig for ham som en profet, å stå sammen 

med Ordet, uansett. Så det kom et påbud, og det sa: "Ingen skal tilbe noen 

annen gud, enn den guden som de hadde valgt ..." Med andre ord, "Hvis du 

ikke samarbeider med oss, da vil vi bare kaste deg inn i løvehulen." Vel, det 

var sømmelig for Daniel; det var sømmelig for ham at han skulle oppfylle all 

rettferdighet, at han ikke tilbad noen annen gud eller involverte seg med 

denne verden; bare til Gud alene. Så han bare åpnet opp skodder, åpnet 

opp vinduer, åpnet opp gardinene, og så ut mot øst og ba tre ganger om 

dagen, akkurat som han alltid hadde gjort. Hvorfor? Ikke liste seg bort et 

sted, og gjemme seg for å gjøre det. Men han åpnet vinduene, lot alle se det, 

de som ønsket det. Han skammet seg ikke for sin religion. 

Og hva gjør folk når de bruker maske? De tror at de gjemmer seg for et virus. Ja 

vel, du gjør bare det du blir bedt om å gjøre, og ikke fordi du synes det er riktig. 

Nå, jeg kan forstå det hvis du blir tvunget til å bruke den, for å få komme inn i en 

butikk. Ellers vil de ikke slippe deg inn, det er noe annet. Men du kan velge å 

ikke gå inn i den butikken også. 

I løpet av bare fire måneder har USA og resten av verden blitt forvandlet til noen 

tankeløse føyelige zombie-lignende mennesker. Verden er blitt spådd en 



zombieapokalypse, og jeg lurer på om vi ikke ser at den utspiller seg rett her 

foran våre øyne. De blinde som følger de blinde. Mennesker som blindt fulgte 

instruksjonene fra sine herrer som de utnevnte til å styre over seg selv. Og disse 

herrene ble ikke utnevnt til å være herrer, men til å være offentlige 

tjenestemenn. Men folket har, av frykt, solgt fødselsretten sin som en nasjon, og 

er klar til å adlyde den neste absurde kommandoen fra disse som har 

myndighet. Det er på tide å vekke brødrene og søstrene mine før det er for sent. 

I løpet av bare fire måneder har USA, som har vært den ene som sto frem mot 

sosialisme, men i løpet av fire korte måneder har hun blitt feid bort fra sitt 

ståsted av sosialistiske ordførere og tyranniske guvernører. Og nå har hun 

forvandlet seg til en lydig ettergivende sosialistisk nasjon . Det er over, Amerika 

er ferdig. 

Regjeringen dikterer hvilke sosiale begivenheter som er akseptable og hvilke 

som ikke er. 

1. Opptøyer anses nå som akseptabelt og blir sett på som en viktig praksis. 

2. Gambling, som tidligere ble ansett som en skamplett på samfunnet, anses nå 

som akseptabelt og blir sett på som en viktig næringsvirksomhet. 

3. Casino er ikke bare synd og gambling, men har også med seg ugudelig 

stripteaseunderholdning. Og det blir nå ansett som akseptabelt og blir sett på 

som en viktig næringsvirksomhet. 

4. Abortklinikker, som er den største syndflekken for enhver nasjon, anses nå 

som akseptable og blir sett på som en viktig næringsvirksomhet. 

5. Alkoholvirksomheter, og marihuana-virksomheter blir nå ansett som 

akseptable og blir sett på som en viktig næringsvirksomhet. 

Dette er de institusjonene som tidligere ble sett ned på av denne nasjonen som 

et kristent folk, men som nå er ansett som viktige næringsvirksomheter, og kan 

forbli åpne. 

Men de institusjonene som pleide å være livsviktige for frelse i enhver nasjon, 

og for den mentale helsen i enhver nasjon, de blir nå ansett som unødvendige. 

Og de blir ikke engang ansett å være akseptable til å få holde åpent under 

denne pesten. Og den viktigste offentlige institusjonen som blir diskriminert, er 

kirkene. 



1) Kirker er ikke lenger ansett som viktig, og derfor er de ikke akseptert til å 

være åpne. 

2) Skolen er ikke lenger ansett som viktig, og derfor er den ikke akseptert til å 

være åpne. 

3) Små familiedrevne virksomheter er ikke lenger ansett som viktig og trygt, og 

derfor er de ikke akseptert til å være åpne. De små butikkene har blitt tvunget til 

å stenge mens folkemengdene er blitt oppfordret til å handle på de enorme 

pengemaskinene, som Wal-Mart, Sam's Club, Costco, Home Depot og Lowes. 

Disse butikkene som har plass til tusenvis av kunder samtidig, anses å være 

viktige, mens mor og populære butikker som grunnla denne nasjonen, de er ikke 

det. 

Voldelige protester som skaper frykt, er ok, og til og med ansett som viktige. 

Men begravelser for å begrave dine kjære, patriotiske sammenkomster for å 

hjelpe til med å helbrede nasjonen, og bryllup som er grunnvollen i enhver stor 

sivilisert nasjon, anses nå som farlig. Og de fleste amerikanere har solgt seg til 

dette uten kamp. Og det å stå i en kø for å bli testet til opptak inn i en høyere 

utdanning, blir også ansett som en sikkerhetsrisiko. 

"Kom igjen nå", sier de, "det er jo bare en maske, du vet, 

sikkerhetsforebyggende." 

"Og hva med de tause pengene, hva med de $2400 som vi tok fra lommen din. 

Og mens vi er i gang med det, hva med å gi litt penger til barna dine også ”. 

"Bruke de til å kjøpe noe fra et av de store selskapene, for å hjelpe økonomien 

..." 

Åh, og forresten, "Kontanter er skitne". "Det er mangel på mynter, og vi kan ikke 

gi vekslepenger, så bare bruk kredittkortet ditt." Og på bare fire måneder har de 

overbevist deg om å bruke et sporbart kort for hvert enkelt kjøp du gjør. 

På mindre enn fire måneder har regjeringer stengt skoler og omstrukturert 

utdanning under dekke av offentlig sikkerhet. 

På mindre enn fire måneder har vår regjering klart å demonstrere hvor lett folk 

tilpasser seg til nye retningslinjer som ikke har noen vitenskapelig forutsetning 

overhodet, fordi de er redde. 



Alle disse kneblede menneskene haster av gårde, for de er blitt fortalt at det er 

for deres egen sikkerhet. Men Jesus advarte oss: 

"Når de skal si fred og ingen fare, da kommer en plutselig ødeleggelse." 

Broder Branham har også advart oss om at Gud ikke kan sende ødeleggelse før 

folket er i den ånden til å bli ødelagt. Har vi nå kommet til det tidspunktet? 

Det ser ut til at folket har solgt seg inn i denne frykten. De selger seg inn til et 

punkt hvor de er villige til å gjøre det som de normalt ikke engang ville tenkt på å 

gjøre. 

Folket har latt seg bli ført bak lyset. De er blitt hjernevasket av Løgner. 

Medieløgner, medisinske løgner, regjeringens løgner, økonomiske løgner, 

utdanningsløgner og religiøse løgner. 

Wuest-oversettelsen forteller oss: 2.Tessalonikerne 2:12 De som blir overgitt 

til å tro på en løgn og blir fordømt ved å tro på løgnen, blir overlatt av Gud 

selv, fordi de ikke hadde kjærlighet til sannheten. Det forteller oss at når anti-

Krist kommer, da "vil han komme med villfarelse. Og denne villfarelsen er rettet 

mot godtroenheten til de som går fortapt." Så hvis villfarelsen fra antikrist er 

rettet mot godtroenheten til de godtroende, da er dette deres dype kall. Og 

villfarelse og løgn er det dypet som svarer på deres kall. Med andre ord: Folk får 

det som deres hjerter vil ha. 

På mindre enn 4 måneder innførte regjeringen frykt hos flertallet av 

befolkningen i Amerika med stor suksess. Og det lar dem kontrollere alle 

aspekter av ditt liv, inkludert hva du spiser, hvor du går, hvem du besøker, og 

til og med hvor mye vann og toalettpapir du kan kjøpe. 

Og den farligste og mest skremmende delen er at folket ikke er redd for 

denne regjeringen som fjernet all deres frihet. 

De er ikke redd for denne regjeringen som matet dem løgner og frykt, men de 

har blitt redde for familien, vennene og naboene. Og de hater dem som ikke 

vil adlyde regjeringen. Hvorfor? Fordi de er redde. Frykt bringer sjelen inn i 

mørket. 

I tidligere tider ble en angiver sett på som en simpel person. Men nå blir folket 

oppfordret til å angi sin familie, venner og naboer. Og de gjør det så gjerne. 

Akkurat som de gjorde i Nazi-Tyskland og det kommunistiske Russland. 

Hvorfor? På grunn av frykt. Hvis du bare kan få folket til å frykte, da er de villige 



til å gi opp sin frihet og rettighet for det som de tror vil bringe fred og sikkerhet. 

Og de er ikke klar over at dette fører til deres egen ødeleggelse. 

Amerikanere har ikke lov til å reise til utlandet, og resten av verden har 

stengt amerikanerne fra å komme inn i sine land. Har du tenkt på hvorfor 

dette har skjedd? 

Hvorfor gjerder du inn et dyr? For å kontrollere dem, selvfølgelig. Så når de er 

blitt innestengt, da kan du administrere vaksiner og alle andre ting under dekke 

av flokkimmunitet. 

Og de bruker dette begrepet flokkimmunitet så regelmessig at du skulle tro at 

folket ikke er noe annet enn en dyreflokk for dem. 

Det er simpelthen skremmende å se et folk som ikke vil stille spørsmål ved 

autoritet. 

De har villig overgitt sine kritiske tenkeevner og sin uavhengighet. 

De har bare gitt opp, uten å tenke, og uten kamp. 

Vet du hva som er det neste som kommer? "Det er bare en vaksine. Kom igjen 

nå, det er til ditt eget beste, ikke sant?" Helt feil! Det handler om å få kontroll 

over deg. 

Vent til du får beskjed om at du ikke kan gå inn i en forretning eller en skole uten 

et bevis for at du har tatt vaksinen. Og du tror de vil stoppe ved én vaksine? 

Aldri i livet. De vil kjøre hele spekteret helt til alle mennesker er vaksinert med 

enhver vaksine frem til dags dato, pluss alle de nye som kommer. 

Vent til du ikke kan gå til noen offentlig begivenhet, eller til og med komme inn 

på et fly eller buss eller tog, uten bevis for at du har fått vaksinen. 

Tror du ikke at det er mulig? 

Du har allerede tillatt regjeringen å fortelle deg når du kan gå ut av huset, og 

hvor du kan dra, og hva du kan gjøre, og hvor du kan kjøpe, og hva du kan 

kjøpe, og om barna dine kan delta i det nye digitale utdannelsesprogrammet 

eller ikke ... Og dette var bare de siste 100 dagene, og du har fulgt dem blindt 

fordi du ble bedt om å gjøre det. Det er helt i orden, det er for ditt eget beste. Er 

det det? 



Hvis du tror det, da lurer du bare deg selv. Og hvis du tror at denne endringen i 

masseatferd ikke vil bli gjentatt med enda en vaksine, eller en ny retningslinje 

for å kontrollere din atferd, da er du bevisst uvitende, og det er den verste typen. 

Fordi du vil en dag måtte stå til ansvar fremfor Gud for å gå sammen med 

strømmen, når du vet at strømmen fører til døden. 

Matt 7:14 For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og det er 

få som finner den. 

Når de har fått dem inn på den populære veien, da vil de eie folkemassen. Jeg 

vet at det er mange som vet at de burde gjøre noe, men det er mye lettere å gå 

sammen med mengden enn å skille seg ut som en radikal, og slå tilbake. 

Vi har sett dette i andre land gjennom årene. Men dere trodde alle: "Det kunne 

aldri skje her i Amerika, ikke sant?" FEIL!!! Det kan skje, og det har skjedd. Det 

har begynt. 

Og Guds profet advarte oss om at det ville skje. Han sa:  

57-0120e Gud Holder Sitt Ord 62. Før dette store angrepet som kommer for 

å bringe dyrets merke, og for å oppfylle Skriftene ved å tvinge folket, etter 

at de har festet grepet, akkurat slik det skjedde i andre land, de tvinger 

dem til ting de ikke aksepterer, for å få en forfølgelse og en boikott til å 

komme. 

De har tillatt dette uten å tenke etter og uten kamp. Omtrent alle rundt deg som 

går i gatene akkurat nå, ga etter, og de gikk sammen med flokken. Og hva var 

deres motiv og mål for å gjøre dette, uten å reagere? Du kan si at jeg gjør de 

samme tingene rundt huset mitt som jeg alltid har gjort. Og det kan være sant. 

Men utenfor huset ditt skjer det ingenting. Akkurat som i Egypt gjennom de ti 

plagene. Da var det ingen aktivitet utenfor huset, men det var en død på vei. Og 

den siste pesten var død for alle de førstefødte, og i dag er det en åndelig død. 

Det er nesten ingen aktivitet utenfor hjemmet ditt i dag. 

Det er ingen sport noen steder. De arresterte til og med en liten jente som kastet 

en baseball til faren sin. Det er Endetidens Sinnslidelse. 

Ingen basketball i de lokale parkene. 

Ingen liten ligabaseball. 

Ingen idrett i den videregående skolen. 

Ingen sport i høyskolen. 



Ingen profesjonelle idretter der fansen er på tribunen. 

Basketballbanene er tomme. 

Baseballbanene er tomme. 

Fotballbanene er tomme. 

De offentlige rullebrettparkene er stengt. 

Volleyballbanene er stengt.  

Det er ingen parker eller aktivitetsområder som er åpne. 

Kinoene er tomme 

Musikksalene er tomme 

Og til og med de profesjonelle som spiller for lønn, hvis det ikke er noen fans på 

tribunen, da er det ingen anerkjennelser og ingen billettsalg. Så hvordan skal de 

få betaling? Også dette skal ikke fortsette lenge. Vi ser at alle ting dør ut. 

Alle aktiviteter er nedstengt. Det er ikke flere fornøyelser, det er ingenting å 

gjøre, det er ingen steder å gå, bortsett fra kanskje å besøke familie. 

Misjonsarbeid er lagt ned, kirker er lagt ned, ingen flere store møter, ikke noe 

mer evangelisering, ingen flere møter. Kan det være at arken alt er klargjort? 

Har bruden gjort seg rede? Kan tiden for oppstandelsen endelig være over oss? 

La oss be… 

 


