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Denne formiddagen vil vi ta våre tanker fra broder Branhams tale 
Avdekking av Gud, 352 og 353 hvor vi slapp, og dette vil være nr 196 i 
denne serien. Emnet, som dere vil se, er hvordan katolisismen og 
kommunismen har et visst bånd til kirkene for at de skal komme sammen 
før avslutningen kommer.  
 
Nå, i forrige uke leste vi fra 64-0614M Avdekking av Gud 352. Men, husk, 
det er noe i den gamle Boken som lovet at det ville komme en forutbestemt, 
forordnet hånd en dag, som ville plukke Den opp og gjøre Ordet i denne 
Boken, gjennom et forutbestemt hjerte, til gjerningen Det er ment for, 
åpenbare løftene som er i Den. Det ser kanskje, åh, ut som en flokk med 
holy-rollers, eller noe annet; men trengs bare Mesterens hånd, Ordet i Den, 
for å åpenbare Ordet, og det blir mer enn en holy-roller. Det har blitt det for 
oss alle sammen, har det ikke, venner? Det er ikke en haug med fanatisme. 
Det kommer an på Hvem sin hånd buen er i. La oss be.  
 
Vi leser fra 353 som var hans avslutningsbønn, og vi vil også fortsette i 
dette avsnittet denne morgenen idet vi fortsetter i vårt studium. 
 
353 Vår Himmelske Far, ved tro, i dag, ser jeg den gamle Bokens Mester, 
som de har erstattet med tradisjoner. De har erstattet Den med 
denominasjoner De prøvde å bytte Den ut. Nå bytter de Den ut med et 
Verdensråd av mennesker, av kirker, kommunistisk, ateistisk. 
Auksjonen er i gang, Herre.  
354 Gud, tre fram! Sannelig, vil Du det. Send oss den profeten, Herre, som 
tar opp buen, som tar opp dette Ordet og beviser at Jesus Kristus er 
den samme i går, i dag og for evig. Mange, Herre, vil selge sine liv, de vil 
kaste bort de gamle tradisjonene, de vil rive i stykker forhengene. De vil ha 
Det, Herre. De vil gi hva som helst, hva som helst, bare gi dem Jesus.  
355 Herre, jeg tror Du har bevist Det for dem nå. De kommer overalt fra. De 
bruker levebrødet sitt. De gjør alt, for å prøve å komme til møtene, de gjør 
alt de kan, for de har funnet den kostbare Perlen. Andre ting betyr veldig 
lite. Velsign dem, Far.  
 



Forrige søndag begynte vi å se inn i hva broder Branham sa her angående 
179, som viser at kirkene allerede på den tiden var fulle av ateister og 
kommunistisk inspirert. Jeg leste et par studier hvor de viste at det var 17% 
ateister blant presteskapet i en studie, mens en annen behandlet hvordan 
en ateistisk forkynner følte at han fortsatt kunne holde fast på sin stilling 
som pastor i en menighet, og i hele denne tiden trodde han ikke engang på 
Gud.  
 
Minner meg om hvordan vi har sett visse pastorer som hevdet å tro dette 
Budskapet, og hadde samlet store menigheter, og i flere år var de faktisk en 
vantro, trodde ikke at William Branham var Guds Endetids profet. Vel, jeg 
ikke kan forstå den massive forsømmelsen fra folkets side for å tillate en 
forkynner på deres talerstol som tydeligvis ikke støtter Budskapet og 
Budbæreren. For meg er det en total uredelighet fra den forkynneren, og 
likeså fra folket. De vil alle bli holdt ansvarlig for sin mangel på et 
standpunkt for dette Ordet. Og det er simpelt hen et svik av forkynneren 
som ikke tror, og menigheten som ikke kan skjelne at mannen er en vantro. 
 
Så igjen, disse forkynnerne trodde aldri på den læren som William Branham 
lærte, og siden de forkynte løgner fra begynnelsen, så det er ikke noe 
mysterium at de ikke engang var troende til å begynne med. 
 
Denne formiddagen skal vi undersøke en annen egenskap ved hva broder 
Branham sa om kirken og kommunismen.  
 
Broder Branham sa i talen 63-1129 Super tegn 76. Og litt senere kommer 
Tyskland fremover. De tenkte at det var en god idé, og de ville ordne det 
slik at de kunne snu våpnene sine den andre veien. Så de bygde seg en 
linje, kalte den Siegfriedlinjen. Men de amerikanske bombene sprengte 
dem bort fra bakken. Skjønner? De prøver hele tiden å lage noe super, 
super. 
77 Menigheter i dag ønsker å ha en super denominasjon. Vi har prøvd 
på det lenge, metodistene tar alle sammen, baptistene alle sammen. Så 
kommer pinsevennene inn i løpet, de tar alle sammen. Katolikkene 
prøver å ta alle sammen. Så de finner ut, en liten spredt gruppe, de kan 
ikke gjøre det. Men foren dem sammen, hvor Skriftmessig det høres ut! 
“Foren oss sammen! Foren oss sammen, og da vil vi gjør det. Vi vil 
jage kommunismen ute i havet. " 
78 78 De vet ikke at Gud reiste opp kommunismen for å beseire dem. 
Det er et kraftig ord for en forkynner å si. Men jeg blir så lei av å høre på 



dette. “Kommunisme! Kommunisme!" Dere kjenner til tegnene for 
kommunisme. Men den tiden som dere lever i, vet dere ingenting om 
den. Vet dere ikke at Gud lovet å gjøre det? Slik som Han startet opp, 
reiste opp Nebukadnesar for å ødelegge Israel, fordi de ikke vandret på 
Hans veier. Bibelen lærer dette helt klart, og dette er timen for at det skal 
skje.  
 
Så vi ser at kommunismen faktisk er satt til å gi straff, den er ordinert av 
Gud for å gi straff til de kirkene for at de ikke tjener Ham. Tenk på det nå. 
Det er ikke for oss, det er for dem, men vi skal se det. Og hvorfor vokste 
kommunismen opp? Fordi det er en ånd. Og det vil jeg at dere også skal 
tenke på. Hvorfor er disse på ytre venstre side, de såkalte progressive, så 
emosjonelle om sine kommunistiske idealer? Fordi de er salvet med en ånd 
til å gjøre det. 
 
Broder Branham sa i talen 54-0515 Spørsmål og Svar om Dyrets Bilde 
29 Og vi fant ut at kommunismen, den var ikke denne antikrist som Jesus 
talte om. Kommunisme er ikke en nasjon, slik som Russland. 
Kommunisme er en ånd. Amerika er oppspist med det. Det er i 
kirkene, det er i folket, det er i forretningslivet, det er overalt. 
Kommunisme, den ånden, den er i skoler, den er i hjem, overalt. Og 
da, når de organiserte denne kirken, som var i motsetning til… 
 
Legg merke til det, dette var i 1954, og han sa at det er i hjemmene og i 
skolene, og i arbeidslivet, og i kirkene. Ikke rart at 19 av de 20 rikeste 
fylkene i Amerika er sterke demokratiske fylker, fordi de progressive 
milliardærene elsker kommunismen. Faktisk så er progressivisme et 
kommunistisk begrep til å begynne med.  
 
Du sier: Vent litt nå? Bedrifter er kapitalister, derfor kan de ikke være 
kommunister. Og alt jeg kan si til det, er: Åh du store min! Hvor har du 
vært i disse siste ti årene, og hvilken skole har du gått på, for å komme opp 
med det? Vi vet alle at Kina er kanskje det sterkeste kommunistiske landet i 
verden, og likevel er de også den mest kapitalistiske i denne verden. Men 
CCP har ledelsen for alle de kinesiske bedriftene. Og det er på samme 
måte med kirkene. Organisasjonene har ledelsen for alle de 
denominelle kirkene. 
 
Det er ingen forskjell mellom organisasjonsånden i kommunismen og 
organisasjonsånden i kirkene, eller organisasjonsånden i forretningslivet. 



Som broder Branham sa: de alle ønsker å være sjefen, og så de kjører alle 
de andre ut av bildet. 
 
Hvor tror du Ekskluderingskulturen kommer fra? (Cancel Culture = 
Ekskluderingskultur. En moderne form for eliminering, ekskludering, 
utfrysning, nøytralisering, utestengning og boikott. Årsak: Det er sagt eller 
gjort noe som virker støtende, fornærmende, krenkende, sårende, etc.) Det 
har vært det viktigste våpenet i kommunistisk demonologi fra begynnelsen. 
Det er den samme ånden som motiverer nikolaittene. De bruker alle den 
samme strategiplan. Katolikkene brukte den mens de rensket Europa for 
protestanter. Ekskluderte dem ut alle sammen, sletter dem fra samfunnet, 
sletter dem fra sine nabolag, og fra deres familier. Så de drepte 68 millioner 
mennesker. De rensket dem bort fra sitt samfunn, alle dem som ikke fullt og 
helt godtok den katolske læren. 
 
Det handler om å beholde sin markedsandel. Hvis du kan ta bort enhver 
motstand, da holder du deg på toppen. Enten du er en Amazon som har 
skaffet seg en enerett, eller Den katolske kirken som har hatt et monopol i 
nesten 2000 år, eller Microsoft og Bill Gates som har fått et monopol, eller 
Apple som kom inn, og nå har blitt et monopol.  
 
Er ikke det nøyaktig det som broder Branham advarte oss om da han sa:" 
77 Menigheter i dag ønsker å ha en super denominasjon. Vi har prøvd 
på det lenge, metodistene skulle ta alle, baptistene skulle ta alle. Så 
kommer pinsevennene inn i løpet, de skulle ta alle. Katolikker prøver å 
ta alle." 
 
Det handler om å erobre makt og kontroll. Og for å gjøre det, må de få tak i 
det fra et eller annet sted. Så de tar noe bort fra den lille fyren, den lokale 
fyren, den lokale regjeringen, eller den lille lokale butikken, eller den lokale 
kirken. Og de oppfordrer til å bruke store butikker og store kirker.  
 
Ser dere ikke at den samme nikolaittiske ånden i kommunismen er den 
samme nikolaittiske ånden i kirkene. Derfor har de begge de samme 
signalementene og den samme strategiplanen, uansett om det er i bedrifter, 
utdanning, helsetjenester eller kirker. Det er den samme dominerende 
ånden som ønsker å være sjefen, så de begynner med å kansellere ut alle 
andre som ikke passer inn i deres system.  
 



Jeg har måttet kjempe mot den samme ånden overalt hvor jeg har gått for å 
forkynne rundt om i verden. Pastorene går rundt til menighetene før møtene 
mine skal begynne, og prøver å avlyse møtene mine før de har begynt. De 
har prøvd, men de klarte det ikke. Og i de 59 landene som jeg har vært i, 
har det alltid vært den samme nikolaittiske ånden med de samme motivene, 
og de benytter den samme strategiplanen.  
 
Vel, den strategiplanen er kjent som Ekskluderingskulturen. Men det er den 
samme nikolaittiske ånd enten den viser seg i religion, eller utdanning, eller 
helsetjenester eller politikk. Og det er på tide at folket begynner å forstå, og 
våkner opp, fordi det er den samme nikolaittiske ånden overalt. 
 
Og apostelen Paulus advarte oss i Efeserne 6:12 om at vår kamp er ikke 
mot kjøtt og blod, men mot maktene fra begynnelsen, mot 
ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet.  
 
Og folkene i dette Budskapet kalt "To Sjeler", De skulle ta alle. Og gruppen 
i "De Syv Tordener", de skulle ta alle. Og "Push&Play", lydbånd-folket, de 
skulle ta alle. Og dette, mine venner, er den samme Ekskluderingskulturen 
som sier: "Alle som ikke ser Budskapet slik som jeg ser det, kommer ikke til 
å bli med." Så vi er inne, og de andre er ute. Det er Ekskluderingskulturen. 
Og det er strategiplanen for den nikolaittiske ånden.  
 
Du sier: "Vel, hva da med Parousia predikanter".  
 
Vel, hvis der er visse pastorer som underviser denne læren i den hensikt å 
samle folk inn til dem selv, da er ikke de noe annerledes. Men hvis de, på 
en rett måte, sier hva Jesus lærte, og hva Paulus lærte, og hva Peter lærte, 
og hva Johannes lærte, og hva Jakob lærte, at de ikke er fokusert på å 
bygge sitt eget rike, men heller er fokusert på å forberede folket til å komme 
inn i nærværet av kongen selv, Han som har kommet ned, da er svaret: 
Nei, de eliminerer ikke bort andre, men i stedet så samler de alle ting 
sammen, inn i Kristus. Det er derfor du ikke kan lære om " tilsynekomsten 
og kommet", uten å tale om Hvem som er kommet ned i denne tiden. Det 
er derfor du ikke kan lære om "Kristi Parousia", som er tilsynekomsten, 
uten å fokusere på "Den Ene som kom ned", ifølge 1 Tessalonikerbrev 4. 
 
Å hjelpe til med å samle sammen alle ting i Kristus, det er ikke en 
Ekskluderingskultur. Det er å dra folk "sammen inn til ham". Og det ville 
også få folk til å stoppe med sin Ekskluderingskultur og vende sine øyne til 



Jesus. Se på Ham som er opphavsmann og fullender av vår tro, Han som 
er her for å virke i oss både til ville og å gjøre. 
 
Tross alt, hvordan kan du peke mennesker til Ham, og samtidig også peke 
dem til ditt eget selv. Det er umulig. Jesus sa "Mennesket kan ikke tjene to 
mestere, for han vil enten elske den ene, og hate den andre".  
 
Fordi den ene er Nådens Gud, og den andre er et redskap som er frelst av 
Nåde. Den ene er Barmhjertighetens Gud, og den andre er et redskap som 
trenger Guds barmhjertighet. 
 
Broder Branham sa i talen 47-1214 Erfaringer 20 Nå, det skal komme en 
sammenslutning av kirker. Det finnes allerede på et nasjonalt plan. 
Dere vet ... Og de forener seg. Og det er to stormakter som beveger 
seg i verden. Dere vet hva de er uten å fortelle det. Den ene er den 
kommunistiske makten, og den andre er katolisismen. Og de kommer 
frem samtidig. Den ene er imot Kristus, den andre er Den katolske 
kirken. De to maktene kommer samtidig. Det er ... Hver eneste person i 
verden kommer til å være forpliktet til å ta parti med det ene eller den 
andre. Det er da den lille menigheten til Den Hellige Ånd kommer 
sammen. 
 
Og denne pave Francis er en kommunist, og han presser denne 
kommunistiske Ekskluderingskulturen ut mot alt det som de kristne holder 
kjært. 
 
Broder Branham sa i talen 54-0514 Guds segl 282 Gjør dere rede. Det 
eneste trygge stedet som finnes i dag, er i Kristus Jesus. Gud velsigne 
dere. Hvis dere ikke er kommet inn, press på til dere kommer inn. "De 
som er i Kristus Jesus, vil Gud bringe sammen med Ham i det annet 
komme." Men uten Guds segl, som er dåpen i Den Hellige Ånd, og et 
forbund av frafall er dyrets merke. Det er SÅ SIER HERREN. Ser dere 
hva jeg mener? Men disse religiøse lærerne prøver å legge det på 
kommunismen, når de ikke innser at det er i virksomhet midt iblant 
dem selv. Han sa: "De vil være blinde veiledere av de blinde." Han sa: "De 
vil ha øyne, men kan ikke se." Sa: "Dere holder fast ved deres tradisjoner, 
taler lærdommer fra mennesker, gjør Guds bud virkningsløst." Dere vil le 
av katolikkene for å sette opp sin katekisme, og deres menn går rett 
opp hit til en konferanse eller noe, og avgjør om de kan motta 



guddommelig helbredelse, eller dåpen i Ånden, og disse tingene. Og 
de fordømmer det og avviser det. 
 
Og dere ler av katolikker. Dere har ingen rett til å le av katolikkene. For 
hvis hun var en skjøge, da sa Bibelen at dere er også en skjøge i det 
samme forbundet. "Kom ut fra dem, Mitt folk! Vær adskilt", sier Gud, "og 
Jeg vil ta imot dere." Det stemmer.  
 
Jeg blir så lei av å høre folk, spesielt her i dette Budskapet, som ser ned på 
katolske mennesker som om de er et slags demonisk besatt folk. Og likevel 
kunne jeg lett sammenligne dyder av mange katolske personer i dag, og 
finner at de er bedre enn mange såkalte troende i dette Budskapet. Når jeg 
ser på det å være vennlig og kjærlig til hverandre, da kjenner jeg flere 
katolikker som er det, enn hva jeg ser i dette Budskapet. Når det gjelder å 
være høflig og respektfull overfor andre, og være ærlig og etisk med andre, 
da ser jeg ikke så mye av det blant veldig mange Budskaps-troende. 
 
Åh du og du. Som en katolsk gutt, da vi syndet, erkjente vi vår synd, og 
endog bekjente det, fordi Bibelen sier: "bekjenne deres feil for 
hverandre." Men jeg har vært pastor i 39 år, og jeg har sett mange såkalte 
troende i dette Budskapet som var tyver, løgnere, utuktige og 
ekteskapsbrytere. Ja sir, rett her i dette Budskapet, flere av dem enn jeg 
noensinne så som en ung mann i min oppvekst som katolikk. Så ikke fortell 
meg at budskapsfolk er overlegne når det gjelder etikk, fordi mange som 
hevder å tro at Gud sendte en profet i denne tiden, har ingen etikk, fordi de 
aldri er blitt født på ny, og dermed har de ikke blitt en ny skapning i Kristus. 
Som broder Vayle pleide å gjenta hele tiden: "Blod er tykkere enn vann", og 
det er fordi han fant ut at folk holder mer fast på familiebånd enn de gjør på 
Guds Ord, når det kommer til dette å bedømme sine egne familier. 
 
Så hvis Den katolske kirken er Skjøgen, og hun har mange døtre som er 
horkvinner, er ikke da en skjøge det samme som en horkvinne? "Kan en 
kaste stein når en sitter i et glasshus "? Når du viser mangel på respekt 
mot en annen person, hva gjør du da? Du prøver å kansellere dem ut. Det 
er en Ekskluderingskultur min, min broder og søster. Og er ikke det den 
samme metoden som alle disse såkalte Budskapsforkynnerne brukte mot 
broder Vayle opp gjennom årene? Og jeg har førstehåndskunnskap, fordi 
de prøvde å gjøre det mot mine møter i utlandet. De fortsatte videre, og 
fortalte folk at jeg forkynte to guder, for å skremme dem bort fra å delta på 



mine møter, og det var en løgn. Jeg har aldri forkynt to guder, og jeg tror 
heller ikke på To Herrer.  
 
Men dette systemet av en Ekskluderingskulturen er lik den som Kain brukte 
mot Abel, han eliminerte bort Abel ved å steine ham. Og de prøvde å 
eliminere bort Jesus ved å steine ham også. Men det fungerte ikke, og 
Budskapet beveget seg rett videre. Og Gud hadde framgang uansett. Og 
Hans Ord for tiden, som er Hans undervisning, som er Hans lære, har gått 
inn i hele verden til tross for deres innsats for å stoppe den. Til tross for all 
denne Ekskluderingskulturen som vi har måttet kjempe imot. 
 
Og se på den Ekskluderingskulturen som broder Branham måtte kjempe 
imot for hvert steg langs veien. Likevel så undrer jeg meg over hvordan han 
beholdt sin forstand gjennom det hele. Og jeg undrer meg enda mer over 
hvordan han beholdt sitt perspektiv gjennom alle disse årene hvor 
kirkesamfunnene kjempet så hardt for å eliminere bort enhver innflytelse 
han måtte ha til å vinne sjeler til Kristus, og "vende barnas hjerter tilbake 
til fedrenes lære". 
 
Og det var slik Joseph gjorde det i Egypt, med sine egne brødre som 
eliminerte ham bort fra sin egen familie. Likevel så førte han dem sammen 
igjen. 
 
Herre, hjelp meg å bli mer lik din profet, William Branham, og din Joseph i 
Egypt, på denne samme måten. 
 
Broder Branham sa i talen 53-0325 Israel i Egypt 166. Så ble Josef solgt 
for nesten tretti sølvpenger av sin bror. Den jødiske kirken forrådte 
Joseph.  
167 Hva er det i denne kirken I dag? Et svik. De får noen dokumenter, de 
skal prøve å ha en ... Vel, nå, bare hold fast på dette i deres tanker. De 
kommer til å ha en sammenslutning av kirker. Church of Christ har 
allerede slutte seg sammen med alle sine kirker. Og de kommer til å ha en 
tilknytning her en dag som vil utestenge, for å bekjempe 
kommunismen. Og de vil koble seg sammen med katolisismen, med 
den protestantiske kirken og den katolske kirken forenet sammen. Og 
de denominasjonene som skiller seg ut for Sannheten, og avviser de 
dogmene som de fikk, de vil bli forfulgt. Dyrets merke og Guds segl; en 
konfrontasjon kommer snart. Og broder, hvis Ordet er fraværende, da er 
det bombesikkert at du bli forført, fordi dette vil se så fint ut. Den vil si: "Nå, 



hvis kommunismen laget et ... for verden, la oss nå lage en ny avtale 
og bringe sammen hele kristenheten, og kristne verden på nytt." Og 
det ser så bra ut, folket vil trå rett inn i det. Skjønner? De vil forene 
kirkene, og bringe inn, prøve å gjøre kristenheten til én enhet. Og 
Bibelen sier i Åpenbaringen, at han ga den sin kraft og alle ting, slik at de 
laget et bilde av dyret, og han utøvde all den kraften som dyret gjorde foran 
ham. Ja visst. Skulle ønske vi hadde tid til å koble Åpenbaringen på denne 
tingen (men vi har ikke, skjønner), for å se hvor den befinner seg. Du er rett 
her ved endetiden, broder. Vi er ved endetiden.  
 
Broder Branham sa i talen 60-1211M De ti jomfruer 237 "237 "Og nå: La 
oss nå lage et bilde til det dyret." Og over i dette landet laget de et bilde: en 
sammenslutning som forener kirkesamfunn sammen, Nikolaittene som 
kommer sammen og denominerer seg selv. Og til slutt vil de forene dette 
broderskapet, ikke for å komme inn som katolikker, men de vil være 
forenet som et broderskap for å prøve å stoppe kommunismen. 
238 Og Bibelen sa at Gud reiste opp kommunismen for å hevne seg på 
nasjonene for det de har gjort mot Guds barn. Det er helt riktig. Han sa: "Og 
de gir sin makt og alle ting til dyret i én time, og det er for å hevne folket, for 
blodet som de hadde utøst." Og når den atombomben, eller hva enn det 
måtte være, vil ramme Vatikanstaten, da vil det romerske hierarkiet 
ikke være noe mer. Det sa: "Og i henne ble det funnet blod fra enhver 
martyr som noen gang var blitt drept i verden." Og der er hun. Og her er det 
bildet, et kirkeforbund. 
239 Det vil ikke være lenge nå før vi må lukke disse dørene, det er 
riktig, eller vi må ta et kirkesamfunnsmerke. Og vi vil lukker dørene, det 
stemmer, det vil vi ... vi vet bedre enn det. 
 
Når jeg ser disse gigantiske kirkene som blir bygget i dette landet, og folk 
som hevder at Herrens komme er nær, da lurer jeg bare på hva motivet 
deres er for å bygge de store kirkene? Broder Branham sa at de kommer til 
å stenge ned de sanne menighetene. Og faktisk har de allerede begynt, 
fordi de stengte ned Branham Tabernaklet, og de kan ikke lenger holde 
møter i den.  
 
Så, som jeg tidligere har sagt, hvis de stenger ned oss, betyr det at vi bare 
bygger en annen som er større enn den vi hadde før? Noen ville tenke slik. 
Men jeg kan ikke se det, ikke i dette vemmelige verdensmiljøet som vi nå er 
i. 
 



62-1104M Blasfemiske Navn 223. Denne kvinnen, hennes makt! 
224 Og dere ser akkurat nå at de vil ta alle menneskene som har 
merkelige meninger om religion, og sende til Alaska. Dere har sett det. 
Alle våre merkelige trosoppfatninger. 
225 Og hva er det? Rådet, Kirkenes Verdensråd, og katolikkene har et 
stort oppstyr pågående i Vatikanet nå, der borte, der de prøver. Og alle 
disse biskopene og så videre, de prøver å komme til en avtale,for å 
bekjempe kommunismen. Verden kjemper imot kommunismen, og 
bare forener seg med katolisismen. 
 
Så de begynte i 1962 ved å kalle sammen kirkene for å bekjempe 
kommunismen, og likevel, den gangen kjempet de bare mot en nasjon 
som var kommunistisk. Det landet var Sovjetunionen. Og pave Johannes 
Paul 2, som ble født i Polen, han dro til Polen og forenet sammen 
fagforeninger for å bekjempe kommunismen, og vi så hva broder Branham 
talte om. Men i dag, det som nå er en morsomhet, er at denne nåværende 
paven har sluttet ringen, og er selv en kommunist. Så dere ser at de 
brukte kampen mot kommunismen som et knep for å bringe kirkene 
sammen. Og likevel "kommunismen er en ånd," og det er en 
organisasjonsånd som bruker visse taktikker for å sette frem seg selv, for 
å komme ut som den som styrer. Og derfor bruker de 
Ekskluderingskulturen til å gjøre arbeidet for dem. Og husk at i Russland 
er det bare ca. 2% av folket som faktisk er i kommunistpartiet, men de 
styrer de 98% som ikke er medlemmer. 
 
Men jeg har sett den samme ånden rett her blant menigheter som hevder 
å tro dette Budskapet. De bruker den samme taktikken som Hitler brukte, 
og den samme taktikken som Stalin brukte, ved å gjøre andre menigheter til 
sin fiende, og dermed kutte av alt fellesskap med andre. Slik kan de holde 
fast på folket, fordi, la oss innse det, det er den eneste måten som de kan 
holde fast på sine folk. Men hvis de ville bringe folket til Kristus, da ville du 
ikke lenger behøve å holde på dem. For når de er i Kristus, da har de ikke 
lenger noe ønske om å dra. Og la oss innse det, Det er ikke dem som 
holder fast på Kristus, det er Kristus som holder fast på dem. Han sa: 
Johannes 10:28 Heller ikke skal noen rive dem ut av Min hånd. 
 
Apostelen Johannes sa i 1 Johannes 2:19 De gikk ut fra oss, men de var 
ikke av oss. For om de hadde vært av oss, ville de ha fortsatt sammen med 
oss. Men de gikk ut, for at det kunne bli åpenbart at ingen av dem var av 
oss. 



20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alle ting. 
21 Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi 
dere kjenner den, og fordi dere vet at ingen løgn er av sannheten. 
22 Hvem er løgneren uten den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er 
Antikristen, han som fornekter Faderen og Sønnen. 
23 Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som 
bekjenner Sønnen, har også Faderen. 
 
John sa: "De gikk ut fra oss",  på grunn av én ting. "De var ikke av oss." 
Og han sa "For om de hadde vært av oss, ville de ha fortsatt sammen 
med oss." Og derfor har jeg aldri trodd på å bruke noen av deres taktikker 
for å holde fast på en menighet og holde dem borte fra å forlate 
menigheten. Hvis de ønsker å forlate den, da er det fordi de ikke er ment å 
skulle være her. Så hvis de ønsker å forlate oss, la dem gå. Og jeg har 
ingen tro på å stille meg i veien for dem.  
 
Bare ønsker dem lykke til. Men begynn aldri å krangle med dem fordi de 
ønsker å dra. De dro fordi de ikke hørte hjemme her, og de var ikke 
komfortable med det som blir forkynt her. 
 
Jeg hadde en broder som forlot oss. Og etterpå sa han at han ønsket å 
komme og skyte meg død. Det var nesten 20 år siden, men jeg hørte det 
nettopp her om dagen. Jeg tror det er derfor Gud satte ham der hvor han 
ikke kunne skade noen. Dere skjønner, Gud har alltid kontroll. Jesus sa: 
"Frykt ikke, du lille flokk, for det behaget deres Far å gi dere kongeriket." 
 
Og jeg kan ikke gå inn i min Fars rike før den tiden han har ordinert for meg 
til å komme inn. Og ingen kan fremskynde den dagen fordi den dagen er 
helt opp til Gud. De ønsket å skyte broderen Branham også, og en god 
venn av meg, broder Kash, de prøvde å skyte ham også. Så vi vet dette. 
Satan har alltid ønsket å eliminere bort Guds tjenere. Det bare viser at 
det er den samme ånden som står bak alt sammen. 
 
Broder Branham sa i talen 55-0220A Det Annet Komme 42. 
Kommunismen kommer inn med en falsk økonomi, og lover ham noe 
som ikke er sant. "Åh, ja visst, slik er det, se på hva disse karene har gjort, 
og så videre, slik som katolikkene og så videre." De tok alle pengene ved å 
gjøre det, og den stakkars tiggeren har en sjel, og han er fanget i djevelens 
harde grep. Men han lovet ham noe. 
 



Og alle vet at vi lever under en falsk økonomi, og når som helst nå vil alt 
sammen falle fra hverandre. Wall Street har vært rigget i så lang tid, at alle 
vet om det. Det er ikke lenger en hemmelighet den riggingen de gjør, men 
det er blitt åpenlyst rigget.  
 
Legg merke til at han sa: Kommunismen kommer inn med en falsk økonomi 
og lover noe feilaktig. Og det å love noe feilaktig, er når du gir løfter som du 
og alle andre vet vil være umulig å holde. Som denne "Green New Deal" 
som beroliger de godtroende småsinnede menneskene som har svelget 
myten om at verden bare har så mange år igjen, og den vil dø av global 
oppvarming. [The Green New Deal, Den Nye Grønne Avtalen, er en 
kongressbeslutning om å mobilisere alle aspekter av det amerikanske 
samfunnet til 100% ren og fornybar energi, garantere lønnede jobber for 
alle som trenger det, og en rettferdig overgang for både arbeidere og 
folkegrupper som står i frontlinjen - alt sammen innen de neste 10 år.] 
 
Da jeg gikk på videregående skole, sa de at vi bare har 10 år igjen, og så 
ville vil gå inn i en ny istid. Venstresiden (kommunismen) lover alltid noe 
som de vet er løgner, men de sier det likevel, fordi ingen noensinne blir 
holdt ansvarlig så lenge han har media bak seg. Men fakta er at det er en 
Gud som vil holde alle løgnere ansvarlig for deres løgner, og det er en 
ildsjø som de vil gå til, som en følge av deres løgner. Så for å være 
kommunist, må du først skyve vekk Gud, sammen med all ansvarlighet 
overfor ham. Og derfor måtte de aller først ta over utdanningssystemet, og 
gjøre det gudløst. 
 
Vårt utdanningssystem har blitt uberegnelig fordi lærernes fagforeninger har 
knyttet seg til den progressive kommunistiske agendaen, og har presset 
den agendaen på elevene. Og går ut som uvitende idioter med et vitnemål 
fra Videregående som ikke er verdt noen ting. Og det har skapt kaos i vårt 
amerikanske samfunn. Det er barn i dag som er uteksaminert fra de 
offentlige skolene, og som ikke engang kan lese eller veksle rett en 
dollarregning .  
 
Denne nasjonen bruker mer per student enn noen annen nasjon i verden, 
men vi er på sisteplass i verdien av utdanning per dollar som er brukt. Vi er 
endog bak de laveste landene fra den tredje verden. Og hvis du får en god 
lærer som prøver å lære barna noe, disse lærerne blir utstøtt av de andre 
fakultetsmedlemmer, og fagforeningen vil ikke støtte dem, fordi de ikke 
følger fagforeningens manifest. 



 
Jeg husker at jeg i 1995 hørte en opplesning av manifestet til Den 
Nasjonale Lærerforeningen for skoleåret 1995 og 1996, der den homofile 
agendaen ble skjøvet frem som en akseptabel livsstil i skolene. 
Lærerforeningen i California satte ut en kalender av hendelser for det året, 
og listet opp blant hendelsene: "Komme ut uke" og "National 
bevisstgjøring av aids", og noen hinduistiske helligdager. Men de hoppet 
over høsttakkefest og jul, som viser hvem som er ansvarlig for skolene. 
 
Nå vet vi alle at effekten av et gudløst samfunn, er det som vi ser i dag. 
Men visste dere at den katolske kirken, gjennom Jesuittenes Samfunn 
(Jesuittordenen) har planlagt overtakelsen av skolebarns sinn i mer enn 
100 år? Jeg har 7 bøker i min besittelse som omhandler spesielt dette 
emnet, og bare en av dem er blitt skrevet de siste årene, og den ble skrevet 
av en hengiven katolikk, Malaci Martin. De andre bøkene er svært gamle, 
og 3 av dem ble faktisk skrevet for rundt 100 år siden eller der omkring.  
 
Boken Tretti År i Helvete, skrevet av den tidligere presten Bernard 
Fresenberg i år 1904, har mange sitater som dateres tilbake til 1860-tallet. 
 
Den andre boken med tittelen, Djevelen i Kirken, og hans utlagte snarer 
for å ødelegge våre offentlige skoler, ble skrevet av Norman Morand 
Roumane i 1902. Og den tredje boken, med tittelen Romanismen, en 
trussel mot nasjonen, ble skrevet i 1912 av tidligere prest Jeremiah 
Crowley, som var en pastor fra Cincinnati. 
 
Hver av disse bøkene avslører spesielt den katolske kirkes rolle, skrevet av 
tidligere prester som var klar over jesuittenes planer om å ødelegge våre 
offentlige skoler. Bøkene er veldig interessante, og avslører mye om det 
som vi nå ser finne sted i vårt offentlige skolesystem. 
 
Denne fordummingen av Amerika er ikke noe nytt i denne nasjonen. Det 
har vært planlagt i svært lang tid, og har sakte, men sikkert blitt iverksatt 
gjennom årene, litt etter litt, til vi nå ser den fulle manifestasjonen av det i 
dag. 
 
Mange siterte uttalelser i disse bøkene avslører hvor den virkelige 
fordummingen av Amerika har kommet fra, slike uttalelser er sitert som 
følgende: 
 



Pave Pius IX fra Encykliske 45 "Den romerske kirken har en rett til å 
blande seg inn i disiplinen av de offentlige skolene, og i planleggingen av 
studier i offentlige skoler, og i valg av lærere for disse skolene."  
 
Så hvem ga dem den retten? De ga seg selv den retten, men det 
amerikanske folk ga det aldri til dem. Det er akkurat det samme som at 
noen progressive venstreorienterte svarte aktivister ga seg selv en rett til å 
tale på vegne av det svarte folket, men det svarte folket ga dem aldri den 
retten. Problemet er at folk bare la den slags ting fortsette videre uten å 
utfordre det offentlig.  
 
Et annet sitat fra en katolsk prest i en Boston-avis: "Katolikker ville aldri 
bli fornøyd med de offentlige skolene selv om den protestantiske Bibelen og 
enhver rest av religiøs undervisning ble fjernet fra dem."  
 
Med andre ord: Fordi det er en offentlig skole, så bryr vi oss ikke om hva 
som blir undervist, enten det er riktig eller ikke, vil vi uansett være imot det. 
Det er den samme Ekskluderingskulturen som vi ser i dag blant 
demokratene, som vil eliminere bort alt det som ikke er progressivt 
kommunistisk. 
 
Et annet sitat fra kardinal McClosky: "Vi må delta i valg. Flytte inn en solid 
masse i hver stat mot det partiet som lover å opprettholde integriteten til de 
offentlige skolene." 
 
Så dere skjønner, det spiller ingen rolle hvilket parti som ønsket integritet i 
skolene, de ville eliminere det bort med all sin planlagte uærlighet. Hvordan 
kan du ha en sivil diskusjon med folk som er fullstendig imot sannheten. Det 
er derfor de adopterte følelser og lidenskaper til å kjøre sine kampanjer på, 
fordi følelser og lidenskaper ikke har noen ting å gjøre med sannhet, 
ærlighet og integritet. 
 
Et annet sitat fra president Garfield i hans brev godkjent 12 juli 1880: 
"Det neste som har betydning for frihet og rettferdighet, er alminnelig 
utdanning, på utsiden av dette kan verken frihet eller rettferdighet bli 
opprettholdt permanent. Det ville være urettferdig for vårt folk og farlig for 
våre institusjoner, å bruke noen del av nasjonens eller statens inntekter til å 
støtte sekteriske skoler. Adskillelsen av Kirken og staten, i alt knyttet til 
beskatning, bør være absolutt." 
 



Denne presidenten visste at den katolske kirken ønsket å få av 
skatteinntekter for å støtte sine skoler, slik at våre skattepenger ville støtte 
deres indoktrinering av våre ungdommer.  
 
Så har vi et sitat fra General Grant, ved Des Moines, Iowa i 
1876:"Oppmuntre til frie skoler og ta en beslutning om at ikke en eneste 
dollar blir bevilget til dem, for å bli brukt til støtte for noen sekterisk skole." 
 
Han var president på slutten av borgerkrigen, og han visste godt at paven 
hadde støttet Sørstatene i håp om å sette bror opp mot bror i dette landet. 
Og la oss innse det, at sørstatene var veldig katolske på den tiden, med 
mange irske og fransk-amerikanske katolikker. 
 
Så har vi et sitat fra pave Pius IX i sitt rundskriv - 47: "Utdanning utenfor 
kontroll av Den romersk-katolske kirken, er et farlig kjetteri ... Offentlige 
skoler som er åpne for alle barn, for utdanning av de unge, bør være under 
kontroll av Den romersk-katolske kirken, og bør ikke være underlagt sivil 
myndighet, heller ikke gjort for å samsvare med meninger fra denne 
tidsalderen. " 
 
Og så har vi et sitat fra Abraham Lincoln som ble skrevet til Charles 
Chinoquay, den tidligere katolske presten som Abraham Lincoln forsvarte 
mot det katolske hierarkiet, da han forlot prestedømmet. Dette brevet ble 
sitert av Charles Chinoquay i hans bok med tittelen: Femti år i kirken i 
Roma.  
 
Abraham Lincoln sa i dette brevet: "Alminnelige mennesker ser og hører 
de store støyende hjulene fra Sørstatenes vogner, som de kaller det, Jeff 
Davis, Lee, Toombs, Beauregard, Semmes, etc. Og de tror oppriktig at 
disse er en drivende kraft, den største årsaken til våre problemer. Men det 
er en feil. Den sanne drivkraften ligger gjemt bak tykke vegger i 
Vatikanet, i jesuittenes høyskoler og skoler, i nonneklostrene og i 
skriftestolene i Roma." 
 
"Det er et faktum som er blitt altfor mye ignorert av det amerikanske folk, og 
som bare er blitt kjent for meg etter at jeg ble president. Det er et faktum at 
de beste, de ledende familiene i Sør, har fått sin utdannelse i stor grad, om 
ikke all utdannelse, fra jesuitter og fra nonnene. Derav kommer de 
nedverdigende prinsippene for slaveri, stolthet og grusomhet, noe som 
fører til en annen natur blant så mange av disse menneskene. Derav dette 



merkelige ønsket om fair play, menneskelighet; og dette uforsonlige hatet 
mot ideer om likestilling og frihet, slik vi finner dem i Kristi Evangelium. Dere 
kan ikke overse at de første nybyggerne i Louisiana, Florida, New Mexico, 
Texas, South Carolina og Missouri, var katolikker, og at deres første lærere 
var jesuitter. Det er sant at disse statene har senere blitt erobret eller kjøpt 
av oss. Men Roma har lagt inn det dødelige viruset inn i venene til folket, 
av sitt anti-samfunn og sine anti-kristne leveregler, før de ble amerikanske 
borgere." 
 
Abraham Lincoln fortsatte med å si: "Dessverre har jesuittene og nonnene 
i stor grad fått lov til å fortsette og være lærere for disse menneskene. De 
fortsetter videre, på en stille, men veldig effektiv måte, med å spre sitt 
hat mot våre institusjoner, våre lover, våre skoler, våre rettigheter og våre 
friheter. Det gjorde det på en slik måte, at denne forferdelige konflikten ble 
uunngåelig, mellom nordstatene og sørstatene. Som jeg sa tidligere, så er 
det pavedømme som er den skyldige for denne forferdelige borgerkrigen." 
 
Han fortsetter: "Jeg ville ha ledd av den mannen som ville ha fortalt meg 
dette før jeg ble president. Men professor Morse har åpnet mine øyne om 
denne saken. Og nå har jeg sett dette mysteriet. Jeg forstår at 
planleggingen er fra helvete. Men det kunne ikke nasjonen klare å se, 
kunne ikke engang ha mistanke om det, at dette satte i gang de store, 
tunge og støyende hjulene til Sørstatenes vogner." 
 
"Vårt folk er ennå ikke klar til å lære og tro på disse tingene. Og kanskje er 
det ikke det rette tidspunktet til å fortelle dem om de mørke mysterier fra 
helvete; det ville kaste olje på en brann som allerede har forårsaket nok 
ødeleggelse." 
 
"Du er omtrent den eneste som jeg kan tale fritt ut om dette emnet. Men før 
eller senere vil nasjonen få kjennskap til den virkelige opprinnelsen til disse 
elver av blod og tårer, som sprer ødeleggelse og død overalt. Og da vil de 
som har forårsaket disse ødeleggelsene og katastrofene, måtte stå til 
ansvar for det." 
 
"Jeg gir meg ikke ut for å være en profet. Men jeg ser en veldig mørk 
sky i vår horisont. Og denne mørke skyen kommer fra Roma. Den er 
fylt med tårer av blod. Det vil reise seg og øke, til flankene vil bli revet opp 
av et lyn, etterfulgt av en fryktinngytende torden. Da vil en syklon som 
verden aldri har sett, passere over dette landet, spre ruin og ødeleggelse 



fra nord til sør. Etter at det er over, vil det komme lange dager med fred og 
velstand: for pavedømmet, med sine jesuitter og nådeløse 
inkvisisjoner, vil for alltid være feid bort fra vårt land. Verken du eller 
meg, men våre barn vil se disse tingene." 
 
Dessverre var ikke Abraham Lincoln en Guds profet, ellers kunne vi se 
fremover til at disse ordene skulle bli oppfylt. Jeg tror at det var dette som 
president Trump hadde satt seg fore å gjøre. Og vi ser i Daniel 8:25, etter at 
han tok sitt standpunkt mot fyrstenes fyrste, paven, da ble han plutselig 
knust uten menneskehånd, og det fant sted da Vatikanets satellitter brøt 
seg inn i valgsystemet og flyttet stemmer fra Trump, over til Biden. Og dette 
var en oppfyllelse av Daniel 8:23-25. 
 
Et annet sitat vi ser er fra kardinal Martinelli. Pavelig delegat til Amerika 
1902: Denne kardinalen hadde en veldig bisarr likhet med Richard Milhouse 
Nixon, USAs 37. president. "Vi vet det det er mange umoralske prester og 
biskoper, men likevel, lekfolk har ingen rett til å blande seg inn i 
presteskapet. Hvis lekfolk forstår at de har noen rettigheter, da vil de 
gjøre i Amerika som de en gang gjorde i Frankrike, i løpet av 
Revolusjon. De vil drepe presteskapet. I dette uavhengige landet ville det 
ikke være lurt å la lekfolk forstå at de har noen rett til å blande seg inn i 
kirkens anliggende. Og en av de viktigste tingene vi har mot deg, fader 
Crowley, er at du gir opplysninger til det katolske lekfolket i dette landet om 
deres rettigheter. Lekfolk har ingen rettigheter til å avsløre deres 
presteskap, uansett hvor umoralsk de måtte være. Lekfolk må ignoreres; de 
må bli knust! 
 
Den politiske makten til Den romersk-katolske kirken i Amerika ble 
proklamert foran de ikke-katolske politikerne, i en tale holdt av erkebiskop 
Quigley, 4 mai 1903, ved Holy Name, en Romersk katolske skole i Chicago. 
Og deler av denne talen ble trykket i Chicago Tribune, den 5 mai 1903 : 
 
"Om femti år vil Chicago være fullstendig katolsk. Det samme kan bli sagt 
om størstedelen av New York, og hele kjeden av store byer som 
strekker seg tvers over kontinentet til San Francisco... Ingenting kan stå 
imot Kirken. Jeg vil like å se den politikeren som ville prøve å gå imot 
Kirken i Chicago. Hans styre ville sannelig være av kort varighet." 
 
Vel, Trump prøvde, og han er ute, så jeg antar det er mer makt der ute enn 
folket trodde. Tross alt, da broder Branham så den kvinnen i et lilla farget 



antrekk, da sa han at hun enten ville være president eller visepresident. 
men han tenkte at makten faktisk ville være Den katolske kirken.  
 
61-0806 Daniels Syttiende Uke 206 Nå, fører det oss til valget av 
president Kennedy. 
Og denne bilen som kommer på scenen, og bringer frem fem ting (av de 
syv) som har skjedd helt nøyaktig. 
207 Nå, jeg forutsa, og har sagt: "Jeg så en flott kvinne stå opp, vakker, og 
kledd i ekte, veldig kongelig lilla." Og jeg har en liten parentes her nede: 
“(Hun var en stor hersker i USA; kanskje den katolske kirken.)” En 
kvinne, en eller annen kvinne; Jeg vet ikke at det vil være Den katolske 
kirken. Jeg vet ikke. Jeg kan ikke si det. Det eneste jeg så, jeg så den 
kvinnen, det var alt. 
208 Men dette er en kvinnes nasjon. Denne nasjonen er nummer tretten, i 
profetier. Hun har tretten striper, tretten stjerner. Hun startet med tretten 
kolonier. Tretten, tretten, alt er tretten. Kommer til og med frem i det 13. 
kapittel av Åpenbaringen. Hun er tretten. Og hun er en kvinnenasjon. 
 
Så broder Branham så denne kvinnen kledd i lilla, og han tenkte at det 
kanskje ville være den katolske kirken. Fordi, la oss innse det, en kvinne i 
Skriften vil alltid referere til en kirke. og vi leser i: 
Åpenbaringen 17:1 "Deretter kom en av de sju englene som hadde de sju 
skålene, og talte med meg. Han sa til meg: «Kom, jeg vil vise deg dommen 
over den store skjøgen som sitter på mange vann. 
2 Kongene på jorden drev hor med henne, og de som bor på jorden ble 
drukne av hennes horevin.»  
3 I Ånden førte han meg så ut i ørkenen. Og jeg så en kvinne sitte på et 
skarlagenrødt dyr som var fullt av gudsbespottelige navn. Det hadde sju 
hoder og ti horn. 
4 Kvinnen var kledd i lilla og skarlagen og smykket med gull og kostbare 
steiner og perler. I hånden hadde hun et gullbeger fullt av styggedommene 
og urenheten av hennes horeliv.  
5 Og på pannen hennes var det skrevet et navn: EN HEMMELIGHET, 
BABYLON DEN STORE, MOR TIL SKJØGENE OG TIL 
STYGGEDOMMENE PÅ JORDEN. 
 
Det er ikke noe mysterium at denne kvinnen i Åpenbaringsboken kalles en 
skjøge. Og det er ikke noe mysterium at vår visepresident startet sin 
politiske karriere ved å ha samleie med borgermesteren i San Francisco, 
Willie Brown. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8623781/Kamala-Harris-affair-San-Franciscos-black-mayor-Willie-Brown.html


 
Broder Branham sa i sin tale 60-0716 Fra den tid 213 Og så, dette… jeg 
har ikke tid i dette møtet til å fortelle dere. I 1933 ... Dette er en kvinnes 
nasjon. Den har tallet tretten. Den kommer frem i det trettende kapitlet i 
Åpenbaringen, tretten stjerner, tretten striper, tretten ... Alt er tretten. Alt 
er kvinne. Og husk, SÅ SIER HERREN: Det vil være en kvinne som skal 
herske før tiden er slutt. Hun vil enten være president, visepresident, 
eller det vil være den katolske kirke, som en kvinne. Jeg har sett 
henne: En flott kvinne, nasjonen bøyde seg for henne. Det vil komme én, 
før tiden er slutt. SÅ SIER HERREN. Skriv det ned og finn ut, dere unge 
mennesker. Se om det skjer. Hvis det ikke skjer, da er jeg en falsk 
profet. 
 
Så broder Branham satset sitt rykte som en Guds profet på at dette synet 
ville bli oppfylt akkurat slik han så det. Og hvis det bare hadde vært den 
katolske kirken, ville dere ikke ha sett kvinnen kledd i lilla. Vel, Johannes så 
denne kvinnen i visjonen, kledd i lilla. Og han kalte henne en skjøge, mor til 
skjøgene.  
 
Nå, her er hva jeg ser. Det måtte være noe synlig der fra et kamera. Hvis 
ikke, ville folk bare fortsette all pratingen om hvorvidt det er kirken eller ikke. 
Men det er en naturlig og en åndelig anvendelse på hans visjon. Det måtte 
være en kvinne der i lilla for å gi oss en optisk visuell oppfyllelse av 
visjonen. Dette gir en konklusjon av den visjonen.  
 
Husk, han sa at hun ville bli en mektig kvinne, og han trodde at det ville 
være kirken. Hva jeg ser på, er at det er begge deler. Kirken er den 
virkelige makten som regjerer denne nasjonen. Og hun beviste det da 
Vatikanet stjal valget vårt rett foran øynene til en hel verden. Og hun slapp 
unna med det, og de ønsker å nedverdige alle de som sier at valget ble 
stjålet. Og det var akkurat det de gjorde, og de slapp unna med det. De 
brukte tre innleide satellitter. Men de kontrollerte og driftet disse i samarbeid 
med den italienske regjeringen. Jeg har lagt ut en tilståelse fra den 
datateknikeren som gjorde det.  
 
De brukte disse satellittene til å flytte rundt på sine billioner av dollar fra en 
konto til en annen, og slik hvitvasket de sine ulovlige inntekter. Men hun 
regjerer fordi hun har makt til å avsette presidenter og konger. Daniel 8:25 
sa at vår president ville stå opp mot paven, fyrstenes fyrste, og da ville 
han bli kuttet av uten menneskehånd. 



 
Så vi ser at denne visjonen i Daniel 8:25, er den samme visjonen som 
broder Branham så, og som skulle bli oppfylt rett før avslutningen. Og vi har 
sett det. Gud brukte en kvinne kledd i Lilla, for å fortelle oss at den visjonen 
er nå oppfylt. Og neste visjon, som er den 7. visjonen, er ikke for bruden. 
Hun vil ikke se den, fordi hun vil bli tatt bort før det skjer. Så hvor nær er vi 
brødre og søstre? 
 
Jesus sa i Johannes 5:24 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som hører 
Mitt ord og tror Ham som har sendt Meg, han har evig liv og skal ikke 
komme til dom, men er gått over fra døden til livet. 
 
Påske segl 65-0410 P:45 Nå, i Johannes 5:24 Jesus sa, taler på denne 
måten, " Den som hører Mitt ord og tror Ham som har sendt Meg, han har 
evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over fra døden til livet. 
Bare tenk hvor enkelt det er. "Den som tror..." Nå, den riktige måten å si 
det på: "Den som forstår..." 
 
Og de eneste som har en rett forståelse, er de som har Den Hellige Ånd, de 
som har mottatt åpenbaringen og undervisningen, som er læren for den 
tiden de lever i. 
 
65-0218 Kornet Er Ikke Arving Med Skolmen 65. Det er ingen Dom for 
Abrahams kongelige, åndelige, forutbestemte Ætt, for de er 
forutbestemte til Evig Liv. De har tatt imot Guds tilveiebrakte Offer; og det 
Offeret, som var Kristus, Ordet. “Derfor er det da ingen fordømmelse.” 
Johannes 5:24, hvis du ønsker Skriftstedet. “Derfor er det da ingen 
fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus,” Romerbrevet 8:1, “som ikke 
vandrer etter kjødet, men etter Ånden,” i Romerbrevet. 5:24, “Den som 
hører Mine Ord,” ordet der er, “forstår.” En hvilken som helst fyllik, hva som 
helst, kan høre Det og gå bort. “Men den som hører Mitt Ord, forstår Mitt 
Ord, og tror på Ham som har sendt Meg, har evig Liv, og kommer ikke for 
Dommen; men er gått over fra døden til Livet.” Ja, sir. Den som forstår 
dette store mysteriet om den Gud som har blitt gjort kjent, forstår 
hvordan Gud var i Kristus og forlikte Seg Selv med verden, hvordan Han 
og Faderen var Ett, hvordan de store mysteriene går i oppfyllelse og Gud 
manifesterer Seg Selv, i menneskers tidsalder, og i menneskers slekt, og i 
menneskers selskap; for å manifestere Sitt Ord i tiden, i Østens 
soloppgang, og for å gjøre det samme mens solen går ned i vest, for å 
manifestere Seg Selv i en Brudemenighet, Ordet manifestert. Skjønner? 



Det vil det, også. “Den som forstår,” det er, “å vite", det er blitt åpenbart 
for ham, av Ham som sendte Meg, har evig Liv, og kommer ikke for 
Dommen; men er gått over fra døden til Livet.”  
 
64-0120 Hans Ufeilbarlige Løftesord 65 Se hva Jesus sa: "Den som 
hører Mine ord (Høre' betyr å forstå. Skjønner?) ... Den som hører Mitt 
Ord, og tror på ham som sendte meg, har evig liv, og skal ikke komme til 
dommen, men har gått fra døden til livet. " 
 
Og vi har dekket dette hundrevis av ganger, hvor Paulus forteller oss i 1 
Korinterbrev 2, at ingen kan forstå det som er av Gud, uten at Guds Ånd 
er i ham. Så det er ikke noe mysterium at det er mange som hører, men de 
forstår ikke hva de hører. Men de som har Den Hellige Ånd, vil forstå det 
som de hører. 
 
I kveld klokken 4 vil vi fortsette her hvor vi avslutter nå, og gjenoppta dette 
fantastiske studiet av Guds Ord, og hvordan vi faktisk er vitne til 
avslutningen av hedningenes tidsalder. Og da vil Gud vende seg til jødene, 
idet vi blir tatt bort fra denne jorden før dommen rammer den. 
 
Men når det gjelder den kriminelle overtakelsen av dette landet, og hvordan 
det går, selv om Trump skulle komme tilbake på scenen, så vil alt være 
over. Den sjette visjonen er nå fullført, og det var en tid for omvendelse der 
mellom den 1. og den 6. visjonen. Men nå tror jeg at døren inn til Arken er 
stengt, og vi sitter i arken og bare venter på at dommene skal falle. Og 
likevel, i motsetning til Noah, så vil ikke vi være her for dommene. For som 
Guds profet fortalte oss i 65-0410 Påskeseglet 45 Nå, i Johannes 5:24 sa 
Jesus, og talte på denne måten, “Den som hører Mine Ord og tror på Ham 
som sendte Meg, har evig Liv, og skal ikke komme innfor dommen, men har 
gått fra død til Liv.” Bare tenk på hvor enkelt det er, “Den som tror.” Nå, den 
korrekte måten å si det på: “Den som forstår.”  
 
La oss be... 
 


