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Da vi avsluttet denne formiddagen, så vi hvor Broder Branham sa i sin tale 
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." …og den stakkars fyren har en sjel. …Men han lovet ham noe.  
 
Og akkurat slik som økonomien er falsk, slik er også kommunismen. 
Hvorfor? Fordi det er en falsk ånd, som er en feil ånd. Det disse 
menneskene trenger, er frelse, ikke kapitalisme. Disse menneskene er 
ateister, noe som betyr at de er gudløse, umoralske og uetiske. Og likevel, 
de lever og dør ved denne Ekskluderingskulturen, fordi de vil endog 
kansellere bort hverandre en dag. 
 
Nå, jeg kunne ta feil, men under den første Utvandringen hadde ikke 
plagene noen effekt på Israels barn, for de var trygge i Gosen. Og Jesus 
lovet oss at vi er trygge i Ham, og at dommene heller ikke ville komme over 
oss. 
 
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. 
 
Så ikke bekymre dere for kommunismen, den vil til slutt bli tilsidesatt og 
oppspist. Se på denne såkalte store CCP, og likevel er den like mye 
konkurs som USA er. Og la oss innse det, at alle andre nasjoner også er 
konkurs. 
 
Broder Branham sa i talen 63-1128M Vitnesbyrd 20 Som jeg prøvde å si i 
går, at verden kommer til et punkt hvor den faller fra hverandre, 
politisk, sosialt og økonomisk. Du sier: “Økonomi? Mer penger!" 
21 Ja, men hvor kommer det fra? Vi er belånt på skatter som vil bli betalt 
om 40 år fra i dag. Hun er blakk. Hun er konkurs, nasjoner; ikke bare 
denne nasjonen, men alle sammen. Og det er ingen måte vi kan klare å 
få det tilbake. Og det er satt en felle der, nøyaktig, for å svinge denne 
nasjonen inn i noe. Og alle dere er kloke nok til å se det. Hvem eier 



verdens rikdom? Hvem holder på det? [Noen sier: "Roma." - Red.] Ja 
visst, de har det. Roma holder på det. Og når vi er blakke, i stedet for å 
gjøre slik som disse store kjøpmennene i tobakk, whisky og så videre, som 
... Vi må få tak i penger. Og hva vi må gjøre, vi må enten endre valutaen 
eller låne mer penger. Og når de tar opp lån, da er det 
førstefødselsretten som selges rett tilbake. Det er bare så perfekt, og 
helt nøyaktig hva Skriften sier om det. 
 
Vi vet alt om den kommende dommen om en depresjon, og hvordan den er 
i ferd med å treffe når som helst nå. Vi har allerede lært om det, så jeg vil 
ikke bruke tid på det igjen. Men legg merke til at det er alt sammen en felle 
som er satt for å bringe oss inn under Vatikanet, fordi de har verdens gull.  
 
Broder Branham sa i talen: 62-0311 Det Største Feltslag som Noensinne 
ble Utkjempet 406. La oss ta Daniels visjon. Det er Guds Ord. “Du, 
Daniel… Du, Kong Nebukadnesar, er hodet av gull,” Babylon. “Et 
annet rike vil kommet etter deg, som er sølv,” ser dere, som er 
Media-Persia. Det neste var Hellas, Alexander den Store. Det neste som 
kom inn, var Roma. Og det ble ikke sagt noen ting om kommunismen. 
Roma beseiret verden.  
407. Jesus Kristus ble født inn i Romerriket. Og Han ble forfulgt av 
Romerriket, den første gangen Han kom hit. Og ved Hans andre 
Komme, Hans Komme nå, da vil Hans Budskap bli forfulgt av de 
Romerske denominasjonene, som er moren til dem alle. Og når Han 
kommer igjen, Han vil komme tilbake for å utslette Romerriket. Og 
Jødene har alltid sett etter Ham til å komme og utslette Romerriket.  
408. Det katolske prestevelde, sammen med alle denominasjonene i 
denne verden, kommer akkurat nå sammen til å bli en organisasjon, 
Kirkenes Verdensråd organiserer seg sammen. Det er ikke Russland. 
Det er Roma. SÅ SIER HERREN. 
 
Så vi ser at Babylon var hodet av Gull. Og det er hva Roma har søkt etter 
helt siden de så til den visjonen gitt til Daniel. De ønsket å gå tilbake til 
hodet av gull, og så hun har gjemt unna gullet fra Spania og Portugal, fra 
Inkaene, mayaene og aztekerne, og de plyndret disse sivilisasjonene i over 
tusen år. Og vet dere hvordan de oppnådde det? Ved å bringe inn pest til 
disse sivilisasjonene. De brakte inn kopper til inkaene, mayaene, og 
aztekerne. Og de drepte deres krigere og stjal deretter gullet deres. Og 
hvordan erobret de Amerika? Ved først å bringe inn en pest, Korona, slik at 
de kunne manipulere presidentvalget, og gjøre endringer i regelverket. Så 



det ser ut til at de holder seg til den samme strategien nå, som de gjorde 
da, fordi de ser at det fungerte bra alle de andre gangene. Og de har gjort 
bruk av denne pesten vi har nå, og de har flere versjoner klare i sine 
laboratorier for å holde verden undertrykt til det medisinske tyranniet, frem 
til alle verdens økonomier er blitt tatt ned, og deres globale tilbakestilling 
innleder en global katolsk kommunistisk ny verdensorden.  
 
Nedenfor har jeg postet det siste brevet fra kardinal Vigano. Jeg har tenkt 
på denne kardinal Vigano helt siden han begynte å skrive brevene sine for 
et år siden, hvor han anklager den nåværende pave Francis for å være en 
kommunist. 
 
William 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.  
 
Bare se på alle de falske løftene som de har gitt:"Vi vil betale ned alle dine 
studielån", de vet at de ikke kan gjøre det, det er ikke nok penger i USA til å 
gjøre det. Men de lover det likevel. De lover dem en grønn ny verden, og 
ikke noe mer forurensning fra fly og kyr og biler. Så hvordan skal de 
gjøre det? De lover dem at de vil bygge en jernbane til Hawaii. Og J.T. 
Barnum sa "Det blir født en idiot hvert minutt." 
 
Og vi har sett disse løftene som er blitt gitt her i USA av Biden, Harris og 
andre. 
 
Men jeg tror at denne kardinalen, Vigano, kunne være den neste paven 
som vil forene resten av den kristne verden for å bekjempe kommunismen, 
slik som broder Branham profeterte at det ville skje. Han høres ut som en 
amerikansk konservativ. 
 
William Branham profeterte i sin tale 60-1211M De Ti jomfruer  
Vel, Branham Tabernacle har allerede hatt stengte dører i nesten et år nå. 
De har ikke hatt møter siden Korona-lovene trådte i kraft. Loven stengte 
dørene for tjeneste. Profetien er blitt oppfylt.  
 
Broder Branham sa i talen 63-1129 Supertegn 76 De prøver hele tiden å 
lage noe som er super, super.  
77 Menigheter i dag ønsker å ha en super denominasjon. Vi har prøvd på 
det lenge, metodistene tar alle sammen, baptistene tar 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 ta og slå 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 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 igjen. 
79 Vi finner ut alle disse tingene i denne tiden som vi lever i. De er ikke 
holdt noen ting skjult. Det er noe som Gud har åpenbart i Ordet. Men 
folket er for blinde til å se det. 
80 I dag tenker vi: "Vel, nå, hvis vi alle kan komme sammen i denne 
foreningen som er der, eller i et kirkeråd," Der det er mange rådgivere, er 
det utfrielse. " 
81 Det er sant, men hva slags rådgivere har dere drøftelser sammen 
med? Hvordan kan dere vandre sammen? Hvordan kan dere blande 
disse kirkesamfunnene sammen? Noen av dem er troende, og andre er 
vantro, og noen er "gjør-seg-selv" troende, hvordan vil dere sette dem 
sammen og vandre sammen? "Hvordan kan to gå sammen, hvis de 
ikke er enige?" Slik står det skrevet. Se på hva de gjør, de gjør seg veldig 
tallrike. 
82 En gang gjorde de det samme i Bibelen, da Akab var i trøbbel, eller, 
Akab sendte bud til Josafat for å komme ned fra Judea, og finne ut om han 
ville ta sine hærer og hjelpe ham med å kjempe i et slag. Og Josafat, en 
troende, uten tilknytning til sin Gud, dro ned dit og sa: "Ja." 
 
Nå, for meg høres det ut som det kunne ha vært Trump, fordi slik som 
Josafat, Trump var en troende slik som Josafat, og jeg tror at han kunne 
kommet sammen med Vigano for å bekjempe fienden. Husk at Trumps 
kone er katolikk. Og selv om han er ute av presidentstolen, har han fortsatt 
100 millioner mennesker som følger hans lederskap. 
 
Legg merke til at broder Branham sa "Ikke frykt kommunismen." Så 
Biden, og hans kommunistiske intrige, selv om de har tatt over her, men vi 
skal ikke frykte dem. For husk: Hvem satte dem inn? Vatikanet gjorde det. 



Og fakta kommer nå endelig frem at Trump vant med et valgskred, kanskje 
så mye som 49 stater. Så venter vi fremdeles på Skriftordet: 1 
Tessalonikerbrev 5:3 For når de nemlig sier: «Fred og ingen fare,» da 
kommer en plutselig ødeleggelse over dem. Og Trump har allerede blitt 
nominert fem ganger til Nobels fredspris fra mange arabiske land og 
nordmenn som er lei av krigene og drapene, og de er bare utslitt. Vi har hatt 
4 nasjoner som undertegnet fredsavtale med Israel. Og Marokko ga nettopp 
Trump den høyeste hedersprisen som kan bli gitt i deres nasjon, i respekt 
for det han gjorde, og som ingen noensinne tidligere har gjort. 
 
Broder Branham sa i talen 62-0318E Det Talte Ord er den Originale Sæd 
32. Nå, aller første vil jeg si dette før jeg glemmer det. Ikke frykt 
kommunismen. Kommunismen er bare et redskap i Guds hender. Den er 
en ugudelig ting, akkurat som kong Nebukadnesar var. Men han sendte 
ham dit og hakket Israel i stykker på grunn av deres ulydighet. Og profeten 
fortalte dem hva som skulle komme, han ba dem om å bli værende i deres 
land og huske på Gud. De ville ikke gjøre det. De fortsatte videre, uansett, 
og kongen kom rett ut og tok dem, uansett, fordi han sa at han ville gjøre 
det. Kommunisme er en ting som er ... 
33 Årsaken til at kommunismen ble oppreist, er på grunn av Den katolske 
kirkens ulovlige handlinger i Russland. De tok alle pengene, og hadde 
alle ting samlet opp, og det var det som skjedde. Det var nøyaktig hva 
som skapte kommunismen. 
34 Da den lille gutten ble reist opp fra de døde, der oppe i Finland, da sto 
disse svære kommunistiske soldatene der med en honnør da jeg gikk forbi, 
og tårene rant nedover kinnene. Sa: "Vi vil motta en slik Gud, en Gud som 
kan oppreise de døde, og som holder Sitt Ord. Ja visst" Skjønner? Men når 
det gjelder det å bare gå i kirken, og leve slik som djevelen og alt mulig, slik 
som resten av verden, uten forstand, da tror de ikke på det. Og for å være 
ærlig, det gjør ikke jeg heller. Det er riktig. Det er riktig. 
35 Det er ingen Skriftsted som sier at kommunismen vil styre verden. 
Men det er Skriftsteder, og hele Skriften, som sier at romanismen vil 
gjøre det. Så hold deres øyne på det.  
 
Broder Branham sa i talen 63-0318 Det Første Segl 347 Så jeg gjorde det 
ikke. Men jeg fikk gått gjennom hele Vatikanet. Ja, du kunne ikke ha kjøpt 
det for hundre milliarder milliarder dollar. Vel, du ville…Og bare tenk, 
Verdens rikdom, sier Bibelen, ble funnet i henne. Åh, bare tenk på de store 
plassene, de milliarder ganger…  



348 Hvorfor oppstod kommunismen her oppe i Russland? Det gjør meg 
bare helt uvel, å høre så mange predikanter rope om kommunismen, og de 
vet ikke engang hva de galer om. Det er riktig. Kommunismen er ingenting. 
Den er et redskap i Guds hånd, for å bringe hevn over jorden, på grunn av 
de helliges blod. Det er riktig. 
 
Og en milliard milliarder dollar er 1 trillion (1 + 18 nuller), og hundre 
milliarder milliarder er da 100 trillioner. Da vil vi snart finne ut at denne 
kardinal Vigano har fått i stand denne saken for seg selv til å lede alle 
katolikker og andre kristne kirkesamfunn for å bekjempe kommunismen. Og 
så tror jeg, basert på det jeg har sett, at han kan ende opp med å bli den 
paven som skal komme ut av Amerika, hvor han nå har bodd i mer enn ti 
år. Først var han her som pavelig sendebud til Amerika, plassert her av 
pave Benedikt. Og etterpå har han vært skjult på et hemmelig sted etter at 
han ble avsatt av den nåværende paven. 
 
Vel, en pave som kommer fra Amerika, William Branham var ikke den 
første som talte om det. Men det er en gammel profeti som har eksistert i 
hundrevis av år.  
 
I boken, Romanismen, en trussel mot nasjonene, skrevet av Jeremiah 
Crowley, en tidligere prest, og en protestantisk forkynner fra Cincinnati, 
Ohio, i 1912 (90 år siden). På side 65 skriver han følgende:  
 
KARDINAL FALCONIO, DEN KOMMENDE "AMERIKANSKE" PAVEN. 
 
Kardinal Falconio, en italiener, Romas tidligere sjef, og en agent i 
etterretningstjenesten i USA, har blitt tilbakekalt og belønnet for "en 
utmerket tjeneste." Han er nå sjef for Byrå For Sikkerhetstjenesten i 
Vatikanet, Domprost for de "amerikanske" kardinalene, og 
tilsynelatende amerikansk ambassadør til Vatikanet. Denne italienske 
fransiskanermunken hevder å ha amerikansk statsborgerskap; og tjener 
dermed det jesuittiske formålet og hykleriet. Det er ikke Den Hellige 
Ånd som vil inspirere kardinalkollegiet til å velge Falconio som den 
neste paven, en "amerikansk" pave ! ! ! Dette er en del av plottet og 
planleggingen for å fange Amerika, og gjennom Amerika, å gjenvinne en 
tidsmessig makt, ikke bare i Italia, men over hele verden. 
 
Det er lett å se at vi har en hard kamp foran oss, og vi bør huske rådene: 
"Den andre karen [paven] er bare en mann, akkurat som dere er. Ikke la 



hans spektakulære fremvisninger og teatralske forestillinger skremme 
dere." 
 
Så vi ser at William Branham trodde på den profetien. Nå, hvem det var 
som Gud brukte til å profetere dette, er uklart på dette tidspunktet. Men la 
oss innse at det er ikke nødvendig å vite hvem redskapet var, men profetien 
er klar.  
 
Men denne endetiden viser oss at vi har mange sammensvergelser og 
vridninger og vendinger i det. Og hver vridning og vending er basert på 
krigskunsten, og er ment å bedra, eller er en villedelse for å bedra. Men 
etter hver episode kommer folket mer og mer sammen for å bekjempe 
kommunismen, og denne nåværende paven har presset på med det 
temaet. Men denne kardinalen, Vigano, har vært i ledelsen gjennom sine få, 
men kraftfulle brever, og fornekter alt det som denne paven og DNC har 
stått for. 
 
Så: Lukas 12:32 Frykt ikke, du lille flokk, for det behaget deres Far å gi dere 
riket. Men bare ikke her, og ikke ennå. Han har mye å gjøre før vi kan 
komme tilbake hit for en regjeringstid i Tusenårsriket. 
 
Den følgende artikkelen er den siste fra kardinal Carlo Maria Vigano, og 
omhandler Korona Vaksinen:  
 
Pave Francis, 'Selger' og leder for den 'groteske' nye 'Helsereligionen' 
15. januar 2021 Romea Hontiveros 
 
Av Abp. Carlo Maria Viganò • 15 januar 2021 
 
Vatikanets angiver, Carlo Maria Viganò, tidligere pavelig sendebud til USA, 
har advart om inngrep av globalistiske planer som truer nasjonenes 
suverenitet og innbyggernes evne til å bevare sin religiøse frihet. Hans 
åpne brev til president Trump i mai, advarte om at Korona-pandemien ble 
brukt til å innlede en «verdensregjering» som ville resulterte i permanent 
tap av personlige friheter. Han lanserte et nettsted som oppfordret til at et 
folk som var velvillig, ville beskytte seg mot tyranniet. "En Appell til Kirken 
og verden", inkludert signaturer til 40.000 katolske prelater, journalister, 
forfattere, immunologer, virologer, forskere, advokater og andre. I juni skrev 
han et annet åpent brev som forsøkte å oppmuntre presidenten, i hans 
kamp mot den «dype staten». Den 25. oktober. En høytidelig seremoni for 



Kristus, Kongen (En ekstraordinær form), her skrev Viganò et tredje brev til 
Trump, og oppfordret ham til å fortsette videre i kampen mot «Den Store 
Resettingen» og det kommende «helsediktaturet». Det følgende er hans 
reaksjon på Vatikanets proklamerte støtte til den verdensomspennende 
Korona-vaksinen.  

 
 
SANITAS CORPORUM SUPREMA LEX Betraktninger angående en 
oppmuntring for vaksinen fra Den hellige stol 
 
For noen dager siden ble et intervju sendt på kanal 5 der Jorge Mario 
Bergoglio (pave Francis sitt egentlige navn) dukket opp i den uvanlige rollen 
som sponsor av farmasøytiske selskaper. Vi hadde allerede sett ham i 
rollen som politiker, fagforeningsmann, en som fremmer ukontrollert 
innvandring, en tilhenger av ulovlig innvandring og en filantrop. I alle disse 
forvandlingene som til stadighet har dukket opp, sammen med hans evne til 
å helt fjerne seg fra sin institusjonelle rolle. Nå ser vi at en av de mange 
sidene av karakteren til denne argentineren, som vi nå oppdager, er at han 
også er en fremmer av de farmasøytiske selskapene, en overbevist 
tilhenger av vaksiner, og en som ivrig står sammen med de som nå, i et år, 
har brukt Korona som et middel til å kontrollere massene, og Verdens 
Økonomisk Forum, som ønsker å innføre et nytt verdensøkonomisk system. 
 
Det faktum at vaksinen ikke gir noen garanti for effekt, men heller kan gi 
alvorlige bivirkninger; det faktum at det i noen tilfeller har blitt produsert fra 
celler tatt fra aborterte fostre, og derfor er det helt uforenlig med katolsk 
moral; det faktum at behandling med hyper-immun plasma eller med 
alternative notater, blir boikottet, til tross for bevis for deres effekt, alt dette 
betyr lite for den nye "eksperten", som på grunnlag av absolutt null 
medisinsk kompetanse, nå anbefaler vaksinen til de trofaste, mens 
han bruker sin suverene myndighet til å kreve at innbyggerne i 
Vatikanet må underkaste seg tvilsom behandling på grunnlag av en 
uspesifisert "etisk plikt." Den dystre Paul VI Auditoriet har blitt symbolsk 
valgt som det tempelet hvor de feirer dette nye sanitære ritualet, forrettet av 
ministrene i Korona religionen, for å gi en forsikring, og det gjelder slett 
ikke frelse for sjeler, men snarere et illusorisk løfte om helse for kroppen. 
 
Det er urovekkende at, etter å ha revet ned et lite antall katolske sannheter i 
dialogens navn, sammen med kjettere og avgudsdyrkere, den ene 
dogmen som Bergoglio ikke er klar til å gi avkall på, er dette som 

 



gjelder obligatorisk vaksinasjon. Tenk deg, et dogme som han selv 
ensidig definerte, uten en synodal prosess! Et dogme som man tidligere 
forventet at det skulle være et minimum av klokskap, om ikke diktert av en 
moralsk sammenheng, så i hvert fall av hensiktsmessige betenkeligheter. 
Fordi før eller senere, når effekten av vaksinen på befolkningen blir sett, når 
de begynner å telle dødsfallene som det har forårsaket, og hvor mange 
mennesker har blitt lemlestet for livet av et stoff som fortsatt er under 
eksperimentering. Noen vil da kunne spørre de som var overbeviste 
støttespillere av vaksinen, om å stå til ansvar. 
 
Når du slutter å tro på Gud, da kan du tro hva som helst.  
 
På det tidspunktet vil det bare være naturlig å utarbeide en liste over dem 
som i kraft av sin anerkjente myndighet har overbevist sine intetanende om 
å melde seg for vaksinasjon av den såkalte vaksinen. De er selverklærte 
eksperter, virologer og immunologer med en interessekonflikt, 
myggforskere, lønnet av Big Pharma, veterinærer med vitenskapelige 
ambisjoner, statlig finansierte journalister og meningsformere, og 
filmstjerner og populære sangere, stående i skam. Og til den listen vil 
Bergoglio nå måtte føres opp som en eksepsjonell støttespiller, 
sammen med prelatene i hans følge. Og hvis mangelen på spesifikk 
kompetanse, i dag ikke synes å være et tilstrekkelig argument for å lede 
dem, at de i det minste kunne opprettholde en forsvarlig stillhet, men vi vil 
høre at de vil protestere: "Jeg visste ikke ..."; " Jeg hadde aldri forestilt meg 
..."; "Det var ikke mitt kunnskapsfelt ..." Men det vil bare bli dømt til å være 
en faktor som forverrer deres lovbrudd, slik det skal være. Stultum est 
dicere putabam [Det er tåpelig å si: "Jeg tenkte at…"]. 
 
Den vanærede professor Neil Ferguson innrømmet at de Korona-relaterte 
nedstengningene var basert på en modell av å få kommunistisk 
kontroll. Selvfølgelig, i den Bergoglianske kirken kan også samliv utenfor 
ekteskap bli legitimert. Det er helt i orden at homofile og lesbiske kan være 
foreldre. Et hedensk rituale for tilbedelse av moder jord kan bli feiret i St 
Peters kirke med henblikk på miljøvern. Innvielse av geistlige kan endres, 
ved å overføre tjenesten også til kvinner. Dødsstraff kan bli erklært 
umoralsk, mens man lett tier stille om abort. Nattverd kan administreres til 
offentlige syndere mens de nekter å gi det til de som ønsker å motta den på 
tungen for ikke å begå vanhelligelse. Tilgang til klasserommet kan nektes 
for katolske skoleelever som ikke er vaksinert, noe som allerede har skjedd 
i Irland. Og likevel er disse åpenbare utroskapene av katolsk lære, i perfekt 



ideologisk kontinuitet med den samtidige revolusjonen, og ledsaget av den 
faste og urokkelige erklæringen om tro på en "vitenskap" som grenser til 
overtro og hemmeligholdelse for de uinnvidde. På den annen side, når 
du slutter å tro på Gud, da kan du tro hva som helst. Så, Bergoglio 
mener at det å tilhøre den ene Kristi kirke gjennom dåpen, er til slutt 
unødvendig for en evig frelse av en sjel. Innvielsesritualet av vaksinen er 
blitt proklamert med ufeilbarlig autoritet til å være uunnværlig for den 
fysiske helsen til den enkelte. Og som sådan er det presentert som helt 
nødvendig uten utsettelser. Hvis det er mulig å sette til side åpenbare 
sannheter i navnet til økumenisme og interreligiøs dialog, men det er 
fremdeles ikke tillatt å stille spørsmåltegn ved dogmer om Korona, og 
den åpenbaringen gjort av media om pandemien, og vaksinens reddende 
effekt. Og det er forbudt å ha kontakt med såkalte fornektere. Denne nye 
kategori av syndere skal man unngå. De må straffes som kjettere av 
helse inkvisisjonen og av medias bannlysing for å bli gjort til en advarsel 
for flokken. " Hvis noen kommer til deg og ikke har denne læren, ikke motta 
ham i huset ditt og ikke hils på ham.," Johannes sier dette i (2 Joh 10). 
Bergoglio må ha misforstått, og derfor hilser han på, og omfavner 
aborttilhengere og kriminelle, men han vil ikke forurense seg selv med 
å være sammen med vaksinemotstandere.". 
 
Det går ikke forbi oss at denne vitenskapelige dogmatismen, som ville 
forferde de ivrigste tilhengerne av vitenskapens forrang over religion, spres 
av disse som ikke er forskere, fra "de med innflytelse "til Bergoglio, fra 
idrettsutøvere til Biden, fra "eksperter" til politikere. Alle er ivrige etter å 
stå frem foran TV-kameraene, bare for å oppdage fra videoene at 
sprøytenålen i mange tilfeller fortsatt er tildekket av hetten, eller at den 
inokulerende væsken er klar når vaksineringsserumet faktisk skal 
være ugjennomsiktig. Dette er åpenbart innvendinger som 
yppersteprestene i Korona avviser med forakt: Mysterium er en del av 
ritualiseringen av den hellige handlingen. Å administrere vaksinen med 
en uttrekkbar nål, eller uten å skyve stempelet på sprøyten, tjener til å 
dramatisere budskapet som skal overføres til massene av troende. Og 
ofrene for ritualet, de, som til beste for alle, tilbyr seg gladelig til 
luftspeilingen av en immunitet, som ikke engang Pfizer, Moderna  eller 
AstraZeneca tør å garantere. Dette er en del av den nye helsereligionen. 
Ved nærmere inspeksjon, ser vi uskyldige babyer bli drept, får et avbrutt 
svangerskap i den tredje måneden av svangerskapet for å produsere 
vaksiner. Dette ser virkelig ut til å være et slags menneskelig offer som 



skal blidgjøre djevelsk krefter, i en skremmende parodi som bare de 
ugudelige kan late som de ikke kan se. 
 
Den eneste rollen som Bergoglio hardnakket insisterer på ikke å ville fylle 
... er rollen som Kristi Vikar. I den groteske midlertidige seremonien ser vi 
at presten vasker sine hender og setter på masken for å beskytte nese 
og munn." Rensing av hender med vaskemiddel og bruk av en maske 
er vitenskapelig ubrukelig, men symbolsk nødvendig for overføring av 
troen uttrykt gjennom ritualet. Og nettopp i dette forstår vi hvor sant og 
gyldig det gamle ordtaket til Prosper of Aquitaine er: I henhold til den måten 
man ber på, det reflekterer hva man tror på. 
 
Helse-"ekspert" Dr. Anthony Fauci har blitt hudflettet for interessekonflikter 
gjennom å fremme Korona-vaksiner, samtidig som han hindrer kirkebesøk 
 
Noen vil protestere, i et fromt forsøk på å unngå det totale sammenbruddet 
av pavedømmet utført av Bergoglio, at meningene uttrykt av ham er og 
forblir nettopp meninger, og derfor er det ingen forpliktelse for 
katolikker å underkaste seg en vaksine som hans samvittighet og 
naturlige moral viser til ham å være umoralsk. Men den nye "pavelig 
autoritet" har blitt gjort eksplisitt rett der på kanal 5, akkurat som det var 
der på flyet, snakket om homofile og lesbiske. Han definerte en lære om: 
"Hvem er jeg til å dømme". Og uoppløselighet av ekteskap er blitt fornektet i 
navnet til den pastorale praksisen. Ikke bli overrasket om Bergoglio en dag 
vises offentlig for å gi sin støtte til elektriske scootere. 
 
Katolikker som er opplyst av troen, som instinktivt blir gitt antydninger hva 
dette sammenstøtet er, mellom tro og moral. De har allerede forstått at 
rollen som selger av helsevesenets forsyninger, det er bare en av de 
mange rollene utspilt av den mangesidede Bergoglio. Den eneste rollen 
som han hardnakket insisterer på at han ikke ønske å fylle, på grunn av sin 
åpenlyst manglende evne, og hans medfødte utålmodighet, eller til og med 
gjennom sitt bevisste valg helt fra begynnelsen, det er rollen som Kristi 
Vikar. Dette avslører referansepunktene til argentineren, ideologien som 
inspirerer ham, målene han setter for seg selv, og midlene han har til 
hensikt å bruke for å oppnå dem. 
 
Så dere ser at denne kardinalen er i krig med paven i Roma, og hans 
kommunistiske idealer. Og la oss innse det, han vokste opp i Argentina, 



som er et tungt venstreorientert sosialistisk land, og ble drevet av diktatorer 
i mange år.  
 
Jeg pleier vanligvis bare å bare sitere broder Branham og Skriften, men jeg 
vil at dere skal se hvor nær de to åndene faktisk er. Det kardinalen sa, vi 
kunne kanskje si amen til 99% av det, fordi det han sa er sant. Men ikke 
glem at han er kardinal i en kirke som tror at Maria er en kvinnelig mekler, 
noe som betyr at de tror Maria er en mellommann slik som Kristus. Og 
Skriften er veldig tydelig "1 Timoteus 2:5 "For det er én Gud, og én 
mellommann mellom Gud og mennesket, mannen Kristus Jesus;"  
 
Men vi må ikke glemme at Guds profet sa de trofaste katolikkene, Den 
katolske kirken ville komme sammen med de evangeliske kristne for å 
bekjempe denne kommunistiske overtakelsen.  
 
William Branham sa i sin tale 60-1211M De Ti jomfruer 127. "Og nå, la oss 
lage et bilde til det dyret. " Og over i dette landet laget de et bilde: en 
sammenslutning av kirkesamfunn forenet sammen, nikolaittene vil komme 
sammen og denominere seg selv; og til slutt vil de forene dette 
Broderskapet, ikke komme inn som katolikker, men de vil bli forenet 
som et Broderskap for å prøve å drive ut kommunismen. 
 
Og likevel sa han: ikke frykt kommunismen, men frykt katolisismen. Og 
Jesus sa: Matteus 10:28 Og frykt ikke for dem som dreper legemet, men 
som ikke kan drepe sjelen. Frykt heller Ham som er i stand til å ødelegge 
både sjelen og legemet i helvete. 
 
62-0726 Det er Jeg, Vær Ikke Redd 80 De sier at kommunismen vil ta over 
verden. Tror ikke på det. Kommunisme kommer ikke til å gjøre noe. Vis 
meg ett sted i Bibelen hvor kommunismen noen gang vil ta over. Bibelen 
sier at romanismen vil ta over, ikke kommunismen. Se på Daniels visjon. 
Skjønner? Ikke kommunismen, den er et redskap i Guds hender for å 
ødelegge romanismen. Men romanismen, den skal dere frykte, ikke 
kommunismen. Den er ingenting, har ingen betydning. 
 
62-0318E Det Talte Ord er den Originale Sæden 32. Nå, aller først, jeg 
vil si dette før jeg glemmer det. Ikke frykt kommunismen. 
Kommunismen er bare et redskap i Guds hender.  
 
La oss bøye våre hoder og våre hjerter i bønn. 



 


