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For å begynne vårt budskap denne formiddagen, la oss åpne våre bibler og 
lese i Amos 3:3 Kan to vandre sammen uten at de er enige?" 
 
Vet dere, det er et veldig godt spørsmål. Så hvorfor tror dere Gud stilte 
dette spørsmålet her? Vel, la oss lese videre, og da vil vi se at Han stiller 
noen flere spørsmål, før Han gir oss svaret.  
 
4 "Brøler vel løven i skogen uten at den har funnet noe bytte?" Det er et 
annet godt spørsmål, og Han vil at vi skal tenke på hva Han spør om her. 
 
"Lar vel ungløven sin røst høre fra sin hule uten at den har fanget noe?" 
Han bruker spørsmål for å få deg til å tenke. For mange mennesker går 
gjennom livet og lar andre tenke på dem. Dette spørsmålet omhandler 
løvens motiv for å brøle. Hvis det ikke er noen grunn til å brøle, hvorfor 
skulle han da brøle? 
 
Og han fortsetter på denne måten, vers 5 "Faller vel fuglen i en snare på 
marken uten at det er satt noen snare for den?" Hva ville fuglens motiv 
være å gå inn i en felle uten at det var lagt noe i fellen til å tiltrekke ham inn 
i den? Igjen så har vi å gjøre med motiver og mål.  
 
Som barn pleide vi å ta en boks, og sette en pinne under den med en snor 
festet til pinnen, og så ville vi vente på at en fugl skulle komme under 
boksen. Og hvis den gjorde det, da ville vi trekke i snoren, og boksen ville 
komme ned og fange fuglen. Men det som Han forteller oss her, ved å stille 
disse spørsmålene, er hvordan du skal få en fugl til å falle for fellen din, hvis 
det ikke er noe der til å lokke ham inn. Så det må være et motiv og et mål i 
det du gjør. En løve brøler ikke fordi han kan. Han signaliserer en beskjed. 
Det er derfor han brøler. 
 
Og som liten gutt, omtrent på Williams alder, da prøvde vi å gjøre en boks 
til en felle for å fange en fugl, men vi bare satt der hele dagen lang uten at 
en eneste fugl kom i nærheten av vår felle. Til slutt gikk det endelig opp et 



lys i våre små hjerner, og vi innså at vi måtte legge inn litt brød eller noe, for 
å tiltrekke fuglen til å komme inn under boksen.  
 
Vel, hvert av disse spørsmålene som Gud stiller her, er som små brødbiter 
som leder oss til en opplysning av våre tanker.  
 
"Spretter vel snaren opp fra marken uten at den fanger noe?" 
 
Med andre ord: Hvis du ikke fanger noe, da er det fordi det ikke var noe der 
til å tiltrekke seg oppmerksomheten, og slik er en felle uten agn, helt 
ubrukelig. Redet kan være satt opp, men du vil bare vente forgjeves på de 
fuglene. 
 
Så begynner Herren å stille noen mer definitive spørsmål. 6 "Eller blåser 
noen i en basun i byen uten at folket blir engstelige?" 
 
Hva er det første du tenker på når du går nedover gaten, og du hører 
sirenen for luftangrep, eller du hører advarselssirenen for en tornado? Det 
er det samme. Du tenker, det første som kommer inn i tankene dine: "Er 
dette på ordentlig? Eller er dette bare en øvelse? Og så sjekker du 
ukedagen. Og hvis det er den første tirsdagen i måneden, da sier du: "Åh, 
ja, den første tirsdag i måneden kjører de en test av varslingssystemet." 
Men sirenen for et luftangrep eller en tornado har en hensikt, og det er å få 
deg til å tenke. Hvis det er virkelighet, løp da til en tilfluktsrom. Hvis det bare 
er en planlagt test, det vil fortsatt få deg til å tenke på at en dag kan dette 
være en virkelighet. Så basunen eller sirenen er der for å få deg til å tenke. 
 
Så stiller Han et nytt følelsesladet spørsmål, og sier: "Eller skjer det vel en 
ulykke i en by uten at Herren har gjort det?" Så derfor, alle disse 
spørsmålene ble gitt til oss for å få oss til å tenke. Og så gir Han oss 
svarene på alle sammen i vers 7. 
 
7 Det er sikkert at Herren Gud gjør ikke noen ting før Han har åpenbart sitt 
skjulte råd for sine tjenere, profetene. Han forteller oss at Han aldri sender 
en profet uten en hensikt. Hvis det er en profet på scenen, da må du lytte, 
fordi det er en advarsel. Og vi kan se tidens tegn og tegnene på himmelen. 
Men inntil vi har en profet som forteller oss hva det betyr, da kan vi kikke på 
dem hele dagen lang og fortsatt være helt uvitende. Så inntil Herren sender 
deg en profet, vet du virkelig ikke hva du ser på, og derfor kan alt det vi ser, 
det som skjer i dag, bare være en stor vrangforestilling eller en forvirring 



bort fra den virkelige tingen som Gud ønsker at du skal se og forstå. Og 
derfor, alt det som skjer akkurat nå, ville bare fremkalle et stort 
spørsmålstegn i tankene dine.  
 
Husk at Han startet alle disse spørsmålene med å tale om en løve. Og så 
sier han i vers 8 "Når løven brøler, hvem skulle ikke da bli redd? Når Herren 
Gud taler, hvem skulle ikke da profetere?" 
 
Så Gud forteller oss at like så naturlig som det er å frykte når du hører 
brølet fra en løve, slik er det også med det å forstå Herrens intensjoner, at 
du må høre det fra en profet, som vil profetere hva Herren har talt.  
 
Derfor, Gud forteller deg hvordan Han vil advare deg. Og nei, det er ikke en 
basun? Nei, det er ikke brølet fra en løve. Men Gud vil bruke en profet til å 
erklære for oss hva Gud ønsker at vi skal vite og være klar over. Og når vi 
har hørt profetens profeti, da vil vi være advart, og vi vil forstå hva 
advarselen handler om. 
 
Broder Branham sa i talen Prøve Å Gjøre Gud En Tjeneste Uten At Det 
Er Guds Vilje 98 Jeg er redd for at i mange ting i dag…Når en stor lærer, 
en av pinsebevegelsens største, sto framfor en religiøs gruppe her forleden 
i Chicago. Jeg hadde regnet med å ha dette møtet med 
forretningsmennene; men jeg trodde jeg skulle være i Afrika på den tiden, 
men jeg kom akkurat tilbake dagen før det startet. Og de valgte en stor 
intellektuell pinsevenn, og han sto fram og fortalte dem at denne 
økumeniske bevegelsen var en ting fra Gud. Og han sa at alle sammen 
kom tilbake, til og med den katolske kirken ville komme tilbake til sin 
originale stilling, alle ville tale i tunger som et bevis, og så videre. Og han 
visste ikke at dette var en felle fra djevelen! 
99. Og en mann som jeg ikke kjente…Noen ganger planter du sæden; du 
vet ikke hva som kommer til å skje. Men presidenten i Full Gospel 
Forretningsmenn, så snart som den store forkynneren hadde satt seg, sa 
han “Jeg pleier ikke å si noe imot våre talere, men dette er ikke den 
måten som broder Branham sa det ville skje. Men han sa at det ville 
føre til dyrets merke.” Han sa: “Men broder Branham vet ikke hva han 
snakker om.” Sa: “Vi tror at han gjør det.” Skjønner?  
 
Og så, denne formiddagen vil vi bare se på hva dyrets merke er, og 
hvordan det vil bevege seg fra en tanke som er i strid med Guds ord, til en 
fullt ferdig manifestasjon av den tanken. Fordi vi vet at det kommer en tid da 



hele verden vil motta det merket i pannen, som er i deres sinn, og i deres 
høyre hånd, som er i deres handlinger. Så det må være en slags utløsende 
faktor som er nødt til å skje, for å bringe dette dyrets merke inn i en fullt 
ferdig manifestasjon.  
 
Og så, det er to forskjellige merker som blir omtalt i Bibelen, Guds merke, 
som er Guds Segl, og dyrets merke, som er en avsperring av øret, du vil 
aldri mer kunne høre og tro sannheten igjen. 
 
Fra sin tale 61-0217 Dyrets Merke 14 Nå, Dyrets Merke, Guds segl. Hvor 
mange var her i går kveld? La oss se, var i undervisningen. Åh, omtrent 
alle, antar jeg. Ja vel. Nå, derfor, for å få en liten bakgrunn for hva vi 
skal ta for oss i kveld ... Nå, jeg måtte ta begge emnene og sette dem 
sammen, fordi den ene går parallelt med den andre. Og vi finner ut ... 
Jeg kunngjorde hva jeg trodde disse var der i begynnelsen. Og jeg bruker 
nå Skriften for å bevise at jeg tror at dette stemmer. 
Jeg tror at Guds Segl er Den Hellige Ånd. Bibelen støtter det. Dyrets 
Merke er å avvise Den Hellige Ånd. Det er bare to klasser av 
mennesker. Og når det gjelder frelse og forkastelse, begge begynte i 1. 
Mosebok, der hvor alt annet begynte. 
 
Og så, i 1 mosebok 4, her ser vi at når Kain forkastet den rette måten å 
bære frem et offer, og som Gud hadde vist ham, da ble han sint. Og han 
forlot Guds nærvær, og Gud satte et merke på ham, som er dyrets 
merke, som er frafallets tegn. Og dette frafallet var helt likt frafallet til hans 
far, dyret i hagen, som fikk Eva til å tro hans løgn. Og hans løgn var ett ord 
tatt bort fra det som Gud hadde sagt. Bare ett ord tatt bort. 
 
Så la oss bare gjøre et lite søk her i Bibelen for å se hvordan Kain endte 
opp med å få dyrets merke. 
 
1Mosebok 4:3 Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et 
offer av markens grøde. 
4 Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødte lam i flokken 
og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer,  
5 men til Kain og hans offer viste han ingen respekt. Da ble Kain veldig 
harm, og stirret ned for seg. 
6 Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du så harm, og hvorfor stirrer du ned for 
deg? 
7 Dersom du gjør det rette, skal du ikke da bli akseptert? Men hvis du ikke 



gjør det rette, da ligger synden ved døren. Han begjærer deg, og du skal 
herske over ham. 
 
Septuaginta oversettelsen sier det på denne måten: "Du gjorde det rette 
ved å ofre, men du gjorde det ikke på en rett måte."  
 
Med andre ord, ditt offer, som var av innhøstingens frukter, var et offer etter 
Skriftene. Men fordi det var et høstoffer, eller et offer som tilhørte tiden for 
en oppstandelse, da stemte det ikke med årstiden. Først måtte det altså 
være en forsoning der, for "uten utgytelse av blod, skjer det ingen 
forlatelse av synd." Og det må være laget en vei tilbake til Guds nærvær, 
før du kan få en oppstandelse. For hvis det ikke først var gjort en forsoning, 
hva godt ville det gjøre deg å være i Hans nærvær? Og derfor var Kains 
offer utenfor den rette årstiden. Akkurat slik som navngivningen av hans 
førstefødte sønn, Enok, var utenfor sin tid. Ser dere at Kain var veldig 
fundamental. Han visste at det en dag ville være en oppstandelse, og en 
bortrykkelse, og han trodde at det ville skje på hans dag. Så han bar først 
frem et oppstandelsesoffer. Og da det ble avvist, kalte han sin førstefødte 
sønn, Enok, vel vitende om at Enok ville bli tatt opp med Gud. De hadde 
Bibelen i stjernene, og kjente til hele historien. Men Gud forkastet hans offer 
og aksepterte i stedet Abels offer, fordi det var rettferdig, som betyr å være 
vis på en rett måte. Så ser vi hva som skjer videre etter Guds forkastelse i 
vers 8 Og Kain talte til Abel, sin bror: 
 
Vel, vi kan stille oss dette spørsmålet: Hva talte de om. Fordi husk: Kain 
ble veldig harm, og stirret ned for seg, det var hans holdning og den 
måten han opptrådte. Og så, rett etter at vi leste om hans falne holdning og 
ansikt, eller måten han oppførte seg, så ser vi også at Kain talte til Abel, sin 
bror.  
 
Det var ikke Abel som startet en samtale med Kain, men Kain som gikk opp 
til Abel. Uten tvil så var han fortsatt i den falne, sinte sinnsstemningen, og 
han begynte å forhøre Abel om hvorfor Gud hadde akseptert Abels offer og 
ikke hadde akseptert hans eget. Og jeg er sikker på at Abel fortalte ham om 
syndefallet og saueskinnene, og kryssingen av blodstammene mellom hans 
far og Eva. 
 
"Og da de en gang var ute på marken, fór Kain løs på sin bror Abel og slo 
ham i hjel." Så vi ser at det var ingen tvil om at Kain var blitt enda mer sint 
nå, enn tidligere. Og resultatet av den samtalen var at han bestemte seg for 



å eliminere bort sin bror. Der ser dere den aller første hendelse av 
Ekskluderingskultur, rett der. Og som alltid, så er Ekskluderingskultur en 
reaksjon på en legning for sinne. 
 
Vel, Herren er allvitende. Men mange ganger, selv om Han vet alle ting, så 
vil Han stille deg et spørsmål for å se hva ditt svar vil være. Herren liker å 
teste oss på våre reaksjoner.  
 
59-0125 Vær sikker på Gud 46. Dere vet, Han elsker å teste oss. Han 
elsker å se reaksjonen til din tro. Visste du det? Gud liker å se hvordan du 
vil reagere. Når du sier, “O Herre, jeg tror på Deg. Du er min Frelser. Jeg 
tror at Du er Helbrederen. Jeg tror at Du er Den Som gir den Hellige Ånd. 
Og de tingene som jeg trenger, Du er den Gud Som gir det.” Og så når du 
bekjenner alle dine synder og lover Gud hva du vil gjøre hvis Han lar deg bli 
frisk, og så fordi det ikke skjer, løper du av gårde som en feiging et 
eller annet sted. Gud kan ikke bruke det. Han har ingen mulighet til å 
bruke deg. Han har ingen mulighet til å svare deg, fordi Han svarer bare 
ved tro. Så, med ett, går du din vei, og Han kan ikke svare. Men 
virkelig, ekte tro står der, og er sikker på at Gud er. Vær sikker på at 
Han er.  
47. Og hvis Gud ber om at dette må gjøres, å bekjenne dine synder, og 
så videre, og du har gjort det, så sier troen at Han er, den er sikker på at 
det kommer til å skje. Din bønn må bli oppfylt. Åh, jeg—jeg håper du ikke 
går glipp av det. Hvis du er sikker på Gud, er Gud sikker på Sitt Ord. Han 
venter bare for å teste deg.  
 
Broder Branham sa i talen 60-0310 Elias og Melofferet 49. Gud testet 
Job på den måten. Da Job ba om nåde, og ga et offer for barna sine, det 
eneste profeten hadde, var et brennoffer. Men det var alt Gud krevde. 
50 Gud krever ikke en utdannelse og en masse tøv, Han krever et overgitt 
hjerte til Hans vilje. Han ber deg ikke om å kle deg på en bestemt måte, 
eller gå på bestemte ting, eller til bestemte fakultet eller grader. Han ber 
om en ydmyk, angrende, knust ånd, og et villig hjerte til å motta Ham. 
51 Han testet Job, for å se hva slags reaksjon Han ville finne i ham. 
Men da Han tok sauene hans og tok oksen hans og tok kamelene hans og 
tok barna hans: “Jeg vil se hva Job sier nå.” 
52 Og han sa: “Herren ga og Herren tok, velsignet være Herrens Navn.” 
53 Han fant det som Han hadde fortalt til satan, at Han hadde i Job: “Ingen 
er som ham på jorden.”  
 



60-0310 Elias Og Melofferet 44 Og hun hadde oppfylt ethvert krav. Hun 
hadde levd rent, hun hadde levd anstendig, hun levde ærbart, og hun 
hadde oppfylt alle Guds krav. Men det så ut til at Han var taus. Gud gjør 
det noen ganger for å prøve deg, for å se hva slags reaksjon du vil ha. 
Ikke glem det! 
45 Hvis du går over plattformen, du blir bedt for, og hender blir lagt på deg, 
og det ser ut som ingenting skjer, så stopper ikke det troen det minste, du 
har oppfylt Guds krav. Nå, hvis du har oppfylt dem! Nå, hvis du skjuler noe 
for Gud, vet du at ditt hjerte fordømmer deg … Og vi vet: “Hvis vårt hjerte 
ikke fordømmer oss, så får vi.” Nå, men hvis vårt hjerte fordømmer oss, 
så er det ingen vits i å komme over plattformen, det er ingen vits i å be 
Gud om noe, for du har ikke tro til å motta det. Men når du har oppfylt 
ethvert krav som Gud krever, så trer troen frem der og sier: “Gud er Gud! 
Jeg har oppfylt kravene.”  
 
59-0412A Vær sikker på Gud 20. En morgen var det noen hebreerbarn 
som skulle bli brent. Og de visste at de hadde gjort Guds vilje. Og de sa: "Vi 
er ikke redde for kongens bud. Vår Gud er i stand til å frelse oss fra denne 
brennende ovnen. Uansett, vi vil ikke bøye oss for hans bilde." Vel, Gud 
skulle gi dem en test for å se hva deres reaksjon og deres handling 
ville være. Og Han lot dem gå rett rett til den brennende ovnen før Han 
i det hele tatt beveget seg. Men når alle Guds krav er blitt oppfylt, og 
du er sikker på Gud, at Gud vil gjøre det, stå da stille, og Gud vil gjøre 
det.  
 
1 Mosebok 4:9 Og Herren sa til Kain: Hvor er Abel, din bror? 
 
Gud er allvitende og vet alle ting. Så hvorfor skulle han spørre Kain om hvor 
hans bror var? Tenk nå litt på hvordan Gud arbeider. Han vil alltid gi 
undervisning, alltid instruere.  
 
Og la meg da stille dere foreldre et spørsmål. Når dere vet at junior gjorde 
noe galt, spør dere ham først om han gjorde det? Eller disiplinerer dere 
ham først, og stiller spørsmål senere?  
 
Dere ønsker å bygge en selvstendighet inn i deres barn, så dere spør dem 
før dere disiplinerer dem. Jeg har alltid fortalt mine barn at hvis dere lyver 
for meg, vil dere bli straffet langt mer alvorlig enn om dere bare forteller 
sannheten. Det er å bygge selvstendighet. Og selvstendighet har sine 
belønninger.  



 
"Og han sa, jeg vet ikke:" (Legg merke til at Kain ikke bare løy til Gud, men 
han ga også Gud et respektløst svar.) "Er jeg min brors vokter?" 
 
10 Og Gud sa: "Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra 
jorden. 
 
Gud var ikke bare sint på hans handlinger, men nå også med hans 
respektløse holdning, og da legger Gud en forbannelse på ham. 
 
11 Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet sin munn og tok imot 
din brors blod fra din hånd. 
12 Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg sin grøde. En flyktning og 
en vandrer skal du være på jorden. 
 
13 Da sa Kain til Herren: Min misgjerning er større enn at jeg kan bære 
den. 
14 Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt 
åsyn. Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden, og det vil gå slik at 
hvem som helst som finner meg, kommer til å slå meg i hjel. 
 
15 Men Herren sa til ham: Dersom noen slår Kain i hjel, skal det hevnes 
sjufold. Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, 
skulle slå ham i hjel. 
16 Så drog Kain bort fra Herrens nærvær og bosatte seg i landet Nod, 
øst for Eden. 
 
Broder Branham sa i talen 57-0120E Gud Holder Sitt Ord 59. For en 
skam. Vel, de er nødt til å ha slike ting. Det er nødt til å skje for å være i 
takt med dagens ånd. 
60 Det er grunnen til at denne kirken kommer inn med tilbedelse av Maria, 
og andre kvinner og slike ting. Det er den samme ånden, under et 
religiøst hode. Og det er grunnen. De må få dine tanker bort fra det 
uforfalskede Guds Ord. Så de produserer slike TV program. Ja visst. 
61 Ser dere den forvrengningen som vi befinner oss i? Ser dere den 
amerikanske ungdommen, hvilken tilstand den er i? Det er morgendagens 
menn og kvinner. Ikke rart at Jesus sa: "Hvis ikke disse dager blir 
forkortet, ville intet kjøtt bli frelst." Derfor baserer jeg tankene mine 
her, at vi er ved enden. Herren Jesus kommer snart. 



62 Men, dagens ånd, kan dere se det? Begynn å tenk. Kan dere se hva 
som har skjedd? Før dette store angrepet, som kommer, for å bringe 
dyrets merke, og for å oppfylle Skriften, ved å tvinge folket, etter at de 
har fått sin kontroll, akkurat slik som det er i andre land. De tvinger 
dem til ting som de ikke har godkjent, for å få forfølgelsen og 
boikotten til å komme. Kan dere ikke se at Amerika har falt for glamouren 
og gudinnen? Og dette er lønnen, djevelen i kjødets verden, som lager 
en vei for dette til å presentere seg selv. Amen. Jeg håper dere forstår 
dette. Hold dere borte fra det. Jeg bryr meg ikke om hvor mange D.D.er, 
Ph.D.er, eller hva enn som står bak det; det er en løgn. 
63 "For la hvert menneskes ord være løgn, og la mitt ord være 
sannhet," sier Herren. "For himmel og jord vil forgå, men mine ord 
skal aldri forgå."  
 
Legg merke til at han sa: "Etter at de har fått sin kontroll "... Så hva betyr 
det? Ifølge ordboken betyr det "Å bli værende i, eller fortsette videre i en 
spesifisert tilstand." Det ville da være disse nedstengningene som vi har 
sett over hele verden. Disse bestemmelsene om å bli værende hjemme. 
Dette er deres kontroll av oss, som vi går gjennom, eller nettopp har gått 
gjennom. Og legg merke til hans ord: Før dette store angrepet som 
kommer, for å bringe dyrets merke, og for å oppfylle Skriften, ved å 
tvinge folket, etter at de har fått sin kontroll, akkurat slik som det er i 
andre land. De tvinger dem til ting som de ikke har godkjent, for å få 
forfølgelsen og boikotten til å komme. 
 
Vel, han sa Etter at de har fått kontrollen. og ordet Fått (gotten) betyr: "Å 
oppnå, å få, å skaffe seg, å motta, å hente. 
 
Så vi ser at etter denne ordren om å bli værende i hjemmet, og denne 
nedstengningen, etter det, hva skjer da? Han bistår med at det neste er 
"dette store angrepet som kommer" ... og hva vil forårsake dette store 
angrepet?  
 
Legg merke til dette: " Før dette store angrepet som kommer, for å 
bringe dyrets merke, og for å oppfylle Skriften, ved å tvinge folket, 
etter at de har fått sin kontroll, akkurat slik som det er i andre land. De 
tvinger dem til ting som de ikke har godkjent, for å få forfølgelsen og 
boikotten til å komme. 
 



Så vi ser at han forteller oss at etter denne ordren om å bli værende i 
hjemmet, var gitt, og dette har allerede funnet sted i alle land på jorden. 
Han sier:"Etter det, så kommer denne tvangen." Så vi stiller spørsmålet: 
Tvang til hva da? Og hva vil den tvangen føre til? Har denne tvangen noe 
å gjøre med det angrepet som kommer, som han sier skal komme etter at 
de har fått kontrollen? 
 
Så, hva taler han om her? Dette er merkelig språk tilbake på 1960-tallet, 
men ikke så rart nå når vi har fått våre øyne åpnet opp, for å se Ordet bli 
oppfylt rett foran våre øyne. Han taler om den tiden når den store 
kontrollen, eller nedstengningen kommer. Og det vil være en universell 
ting som er over alle nasjoner. Og hva betyr det at de har fått kontrollen? 
Vel, enhver kvegmann vet at en inngjerding er et sted hvor styringen blir 
holdt, og hvor man ikke kan bevege seg fritt. Hans frihet er midlertidig blitt 
tatt fra ham, til de kan få injisere ham med den sprøyten han trenger. Så 
han er i en inngjerding, et sted for innesperring, til de som har kontroll, 
bestemmer seg for å slippe ham ut. Og vanligvis vil den friheten bare 
komme etter at han er blitt injisert eller merket. Og han er i virkeligheten 
aldri helt fri, fordi han er blitt merket. Legg merke til at han sier: "ting som 
vi aldri ville akseptere, men som har vært i praksis i andre land". 
 
Så hva er de tingene som vi aldri har akseptert, men det er land har 
allerede har akseptert det?  
 
Og svaret er diktatur og tyranni? Ingen frihet til å komme sammen? Ingen 
ytringsfrihet. Ingen frihet til å eie skytevåpen? Det kommer alt sammen ned 
til avslutningen, brødre og søstre, og det kommer hit. 
 
Før dette store angrepet som kommer, for å bringe dyrets merke, og 
for å oppfylle Skriften, ved å tvinge folket, etter at de har fått sin 
kontroll, akkurat slik som det er i andre land. De tvinger dem til ting 
som de ikke har godkjent, for å få forfølgelsen og boikotten til å 
komme. 
 
Så la oss omformulere dette litt, ikke å legge noe til eller ta noe bort, men å 
bryte ned hva han sa, og sjekke ut hva han mener, med visse nøkkelord 
han gir oss her. Og det vil gi oss en bedre forståelse av hva han sier.  
 
1. Før dette store angrepet, som kommer. Det vil bringe dyrets merke 
og oppfylle Skriftene. Så hva er et angrep? Et angrep er definert som 



et voldsomt eller destruktivt angrep som er forårsaket av kraften i store 
mengder eller et overveldende stort tall. Slik Jesus taler om djevelen 
som kommer på oss som en flom. Slik som vi nå har sett, hvor denne 
såkalte pandemien har et overveldende stort antall mennesker som er 
blitt smittet med det, og et overveldende antall døde, selv om disse 
overveldende tallene kan være en vrangforestilling, og de kan faktisk bare 
være fabrikkert, og ikke ekte. 
 
Glem aldri hvordan Abraham beseiret de 5 kongene, da han brukte triks og 
fikk mennene spredt ut, og de hadde fakler knyttet til tau, mange fakler 
mellom hver mann, bundet i en viss avstand fra den neste. Så det så ut 
som hele åssidene var strødd med soldater med opplyste fakler. Men 
Abraham og hans menn var faktisk langt mindre i antall enn de 5 kongene. 
Men i nattens mørke, spredt utover, basunlyder fra de forskjellige strategisk 
plasserte mennene, så det hørtes ut som angrepet kom fra alle retninger. 
Og derfor reagerte hærene til de 5 kongene på en så fryktinngytende måte 
at de i deres forvirring begynte å kjempe med hverandre i den mørke 
natten, og de drepte seg selv, og de etterlot lite arbeid for Abraham og hans 
menn til å fullføre jobben. Og så, når broder Branham taler om det angrepet 
som kommer, han sier at "dette angrepet vil produsere en tvang av et 
eller annet"... 
 
2. "Det vil være en tvang av folket" – så, når skjer denne tvangen av 
folket? Og hva vil de tvinge på folket? Dette er spørsmål som alle de 
troende av dette Budskapet skulle spørre seg selv. Og når vil dette skje? 
Han forteller oss når denne tvangen vil finne sted. Han sier 
 
3. "Etter at de har fått sin kontroll". Så vi må spørre oss selv hva han 
mener med "har fått sin kontroll". Ordet Fått (gotten) betyr: "Å oppnå, å 
få, å skaffe seg, å motta, å hente." 
 
Så når kontrollen har fått tillatelse til å finne sted, da vil tvangen finne sted. 
Når kontrollen er blitt aktivert, da, når folket ikke har noe steder de kan 
bevege seg, da vil tvangen begynne. Han forteller oss hvordan ting vil 
utvikle seg, så når vi ser en del, da vil vi kunne forutse det neste trekk som 
skal skje. Det er slik vi blir værende sammen med Ordet idet det vil skje. 
 
Og ordet kontroll, hva betyr det? Husk at broder Branham har vært en 
cowboy, og jeg tror at han talte slik en cowboy vil si det, og at ingen virkelig 
forsto det den gangen, før nå, etter at vi ser på manifestasjonen av det i 



denne tiden. Fordi Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å skje. Og hvilket 
perfekt bilde det er å se at folk har blitt satt på under kontroll, eller rettere 
sagt: i sine inngjerdinger, ved å være utsatt for en nedstengning over 
hele verden frem til injeksjonene og merkingen har funnet sted. 
 
Kveget er allerede eid av cowboyen, men han plasserer sin merking på 
ham for å gi et ytre tegn, eller et merke på at kveget tilhører ham. Og det er 
hva herskerne og Den katolske kirken er i ferd med å gjøre. De har stengt 
ned verden. og de er nå i ferd med å påføre merket, som er deres tegn på 
et eierskap. 
 
4. Akkurat som det er i de andre landene, de tvinger dem inn i ting 
som de ikke har godkjent. Kan dette være en verdensomspennende 
vaksinering? Kan dette være et vaksinasjonskort, et grønt kort, slik som 
jødene i Nazi-Tyskland måtte ha på seg en gul David-stjerne? Og deretter 
bli tvunget til å ta en regelmessig oppdatering til vaksinasjonskort etter 
regjeringens ordre. Det gjør folk om til storfe, og de må drives inn for å få en 
vaksinasjon, og deretter bli registrert som en Hereford-kveg? Og så sier 
han: 
 
5. Og dette vil forårsake forfølgelsen. Hvorfor? Fordi mange vil være imot 
dette, og Bibelen forteller oss at de vil bli forfulgt, sporet opp og tvunget til å 
ta dette merket på dem. Bibelen sier de vil bli tvunget til å gjøre det. Hvis 
ikke, vil de ikke kunne være i stand til å kjøpe eller selge. 
 
Jeg er redd for at alle som hevder å være en kristen i denne verden, de ser 
for seg at dette dyrets merke vil skje en eller annen gang langt inn i 
fremtiden, og gitt til alle på jorden, både små og store, rike eller fattige, 
slik vi leser i Åpenbaringsboken. 
 
Åpenbaringen 13:16 Han gjør slik at alle, både små og store, rike og 
fattige, frie og treller, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin 
panne,  
17 og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket 
eller dyrets navn eller tallet for hans navn. 
 
Legg merke til at han gjør slik at alle (han tvinger hele) verden, enten de 
er rike eller fattige, frie eller bånd, liten av stor for å motta merket. 
Legg merke til at det ikke er noe de gjør av en fri vilje, de er tvunget til å 
gjøre det. Det betyr at de blir tvunget inn i det. Hvordan? Fordi, hvis de ikke 



gjør det: "Ingen vil være i stand til å kjøpe eller selge, uten den som har 
merket," 
 
Vel, Satan tenkte: "Jeg vil bringe dem inn i Laodikea, og det vil føre til at 
Ordet i dem, det vil dø rett der. Jeg vil kvele ned det Ordet med 
bekymringene i denne verden." Johannes fortalte oss det i Åpenbaringen 
13. Men det fungerte ikke på alle, så da går han over til plan "B", og det 
står: " Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og treller, 
tar imot dette merke. " 
 
Og så forteller Johannes oss dette: 18 Her er visdommen. La den som har 
forstand, regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall. Hans tall er 666.  
 
Nå, vi har aldri på noe tidligere tidspunkt i verdenshistorien, noen gang hatt 
et slikt medisinsk tyranni, hvor alle på denne planeten blir tvunget til å ta en 
vaksine, en injeksjon i armen. Og hvis du nekter å ta den, vil du bli nektet å 
sette deg på et fly, eller reise med et tog eller et skip, eller å bruke noe 
offentlig transportsystem. Og du vil heller ikke kunne avgi en valgstemme, 
eller holde på en jobb, eller til og med kjøpe deg mat og andre 
nødvendigheter å leve. Jeg vil si det er absolutt "en tvang", mine brødre og 
søstre.  
 
Og det er nøyaktig hva Skriften forteller oss at dyrets merke vil bli brukt til. 
 
Broder Branham sa i talen 56-0715 Dyrets Merke 15. Nå, dette store 
emnet som vi kommer til nå, har helt sikkert forårsaket noen store 
stridigheter, og noen røster for og imot, om dette emnet. Og jeg tror, for 
min egen del, at det er slik en viktig og betydelig del av Skriften. Og 
hele Skriften skulle bli lært, alt sammen. Vi skulle ikke holde noen ting 
borte av det. Og Gud har talt gjennom Skriften, om dyrets merke, og 
hvordan det skulle komme frem i de siste dager. Og som en forkynner 
av evangeliet, som tror at vi lever i de siste dager, da tror jeg at det er et 
tidsriktig Budskap som vi bør nærme oss med ærbødighet i denne tiden. 
16 Nå, det har blitt lagt frem mange tanker til folket om dette viktige, 
Gudsendte Budskapet, som er en advarsel til menigheten. Det har 
vært mange ting som er blitt tenkt ut og gitt ut til folket, hva dette 
dyrets merke var. Og selvfølgelig, som alle andre Skriftsteder, så fører 
det til at sekter står frem. Og, men sannelig, hvis det er noe slikt, og det 
er i ferd med ramme menneskene på jorden, da skulle det finnes et 
evangelisk, fornuftig svar på det spørsmålet.  



 
Så jeg tror at det som han forteller oss her, er at vi vil finne våre svar i Guds 
Ord. Og vi har visst i årevis at dyrets merke, det er å avvise Guds Ord. Men 
vi har aldri tenkt så mye på hvordan dette kan føre til at du blir eliminert ut 
av samfunnet, slik at du ikke kan kjøpe eller selge. Dere tenkte alle, vel, vi 
vil bare holde oss borte fra andre menigheter, og det vil hjelpe oss å 
komme forbi det. Men det har ingenting å gjøre med menighetene, i flertall. 
Men har alt sammen å gjøre med et verdenssystem iscenesatt av 
Vatikanet. 
 
Igjen sa broder Branham i talen 56-0715 Dyrets Merke 6. Nå, i dag 
kunngjorde jeg det emnet jeg skulle undervise om: Dyrets Merke, som er et 
veldig viktig tema. Og det, vil kanskje forsøke å tilnærme meg det i dag fra 
et synspunkt ... Vel, det emnet vil sannsynligvis ta ... Jeg kunne bli 
værende på det i tre eller fire måneder, hver eneste dag, og fremdeles 
være i Skriften om det store emnet. 
7 Men jeg tenkte, i dag, at vi skulle be for de syke menneskene, etter 
morgendagens søndagsskolesamling ... Mange av menneskene samles her 
for å bli helbredet, og de venter rundt på moteller og hoteller, og de venter 
på denne morgendagen, at de kan komme inn for å bli bedt for. Og vi vil 
absolutt ikke ønske å legge beslag på tiden deres. 
8 Så hvis jeg begynner på dette emnet, og deretter fortsetter videre, om 
noen dager, når jeg kommer tilbake igjen; kanskje mellom de to møtene, og 
tilbake igjen etter det. Jeg vil prøve å fortsette videre, om Herren vil, videre 
om Dyrets Merke. Og dere… som underviser om Dyrets Merke, dere må 
ha Guds segl til å gå sammen med det, for de to går side om side.  
 
Nå, det er nøkkelen, rett der sa han: "de to kjører side om side". Og så 
ser vi at dyrets merke er Satans segl. Det er å bli forseglet inn i hans 
system, inn i Satans Eden. Mens Guds merke er å bli forseglet inn av 
Den Hellige Ånd. Og broder Branham kaller det for å motta tegnet. 
 
Og problemet er at Tegnet må bli vist frem. Og hvis Guds tegn må bli vist 
frem, da vil Satan kreve at hans tegn, hans merke også skal bli vist frem. 
Fordi, som broder Branham sa: "de to kjører side om side". 
 
Det er Budskapspredikanter som allerede har tatt dette merket, og de vet 
ikke engang om det. Jeg har alltid trodd at det hadde å gjøre med 
organisering, fordi broder Branham lærte oss at i det øyeblikket du 
organiserer det, det er i det øyeblikket du dør, rett der. Og jeg har sett 



mange menigheter i Budskapet som organiserer seg til et punkt, at hvis du 
ikke er en del av den organisasjonen, har de ingen del sammen med deg. 
Du er en broder som er blitt eliminert ut. Det er det som en organisasjon er 
ment å skulle gjøre, dominere og kontrollere ved å bruke en 
Ekskluderingskultur. 
 
Broder Branham sa: 65-1207 Lederskap 213. En forretningsmann som 
sitter her, han sa til meg: "Rett her i California, her må kirken fortelle 
arbeiderforbundet hva de skal gjøre." Ser dere, det kommer frem til 
kirke og stat igjen. Det er rett på deg. Dere skjønner, du er rett der, inne i 
det, og du tar dyrets merke uten å vite det.  
 
Og akkurat slik som han lærte oss, at bortrykkelsen vil finne sted på en slik 
måte at den faktisk kan passere rett gjennom deg, og du vil ikke engang 
være klar over det. Og det bokstavelige dyrets merke vil bli injisert inn i 
folket, og de er ikke engang klar over hva de mottar.  
 
Akkurat slik som denne kvinnen i visjonen, hun var iført en lilla kledning. 
Han sa at han trodde den kvinnen kunne være en president eller en 
visepresident. Og så sa han: Men det kunne også være Den katolske 
kirken. 
 
Så det måtte være en kvinne der, med en stilling som i det minste var på 
nivå med en visepresident, og iført en lilla kledning, for å bringe det synlige 
til folkets sinn, slik at vi kunne se at den 6. visjonen nå er blitt oppfylt. Da 
kan vi stille spørsmålet: Selv om vi vet at det faktiske dyrets merke, det er å 
forkaste Guds Ord og Den Hellige Ånd, og i stedet heller motta menneskers 
ord. Men kunne det faktisk bli gitt et merke der, slik at det synlige som ble 
presentert for folket, ville være veldig klart? Jeg tror det. 
 
Så da, selv om folket allerede har tatt sin beslutning om å ta menneskers 
ord i stedet for Guds Ord, og at de derfor allerede har mottatt dyrets merke, 
men at Gud likevel gjør det synlig for oss, for å fortelle oss at Ordet nå er 
fullført og oppfylt.  
 
Akkurat som i Daniel 8:23-25 hvor han fortalte oss at en viss hersker ville 
bli reist opp, en som ville ha en uvanlig evne til å vite og forstå mysterier. 
Og denne herskeren ville komme på scenen som en som ville ødelegge 
planene til de rike og herskerne, og gjennom sin politikk ville han få 
håndverk for å blomstre. Og så, etter en tid, mens han sitter ved makten og 



synes å være allmektig, da kommer han frem og står opp imot fyrstenes 
fyrste, som er paven. Og plutselig er han blitt brutt av uten hender, og 
fjernet fra makten. 
 
Nå, alt dette måtte skje for å gi oss noe synlig som vi kunne å se etter, for å 
kunne vite at etter at denne mektige herskeren plutselig ville være 
maktesløs, da ville pakten mellom fyrsten (paven) og jødene bli inngått.  
 
Nå, hvordan kunne en brud gjøre seg rede for hva det neste vil være, det 
som nå kommer, uten å ha noe som er synlig, noe som gjør oss i stand til å 
se. Fordi, Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å skje. Og vi satt der og så 
dette utfolde seg rett foran våre øyne. Jeg husker fra januar 2020, hele ti 
måneder før valget, hvor jeg sa at jeg ikke trodde at Trump ville vinne en ny 
periode. Jeg sa: Det ser ut for meg som at han vil gå opp imot paven, og at 
noe vil skje, at han vil bli knust uten hender. Jeg sa, jeg vet ikke hva det 
vil være, men det er det som Guds Ord har fortalt oss. Og vi fant det ikke ut 
før omtrent en måned etter valget, at Vatikanet brukte sine spionsatellitter til 
å endre valgresultatet, og dermed oppfylle Daniel 8:23-25. Og det satte 
scenen for Daniel 9 til 12, og pakten mellom Vatikanet og Wall Street 
jødene. 
 
54-0515 Spørsmål og Svar - Dyrets Merke 4. Og jeg tenkte: "Hvis jeg skal 
undervise videre den første kvelden, om hva kirken i dag ... og den 
geografiske tidsalderen i Bibelen, hvor vi er satt inn i en stilling, da vil kirken 
helt sikkert våkne opp av det. Og deretter å tale om Dyrets Merke, og la 
dem se hva det er. Og så, Guds Segl. Det er hvor vi er enten for eller 
imot nå, det er mørket og lyset nå, det er enten innenfor eller utenfor 
nå, og det er den viktigste tingen du kan undervise om nå.  
 
Så siden denne undervisningen er det viktigste vi må undervise i denne 
tiden rett nå, da vil jeg ikke holde noen ting tilbake. 
 
Vel, det kommer alt sammen ned til dette. For å motta Guds merke, som er 
Seglet til Den Hellige Ånd, da må du ikke bare høre Guds Ord, men du må 
gjenkjenne det, og deretter vise til Gud at du har mottatt det, og at du har 
gjenkjent det. Deretter vil du da handle på Guds Ord. Det er det synlige 
som Gud ser etter. Det må være frukt der som beviser at Ordet har blitt 
trodd. Jesus sa: "Ved deres frukter skal dere kjenne dem." Vel, hvis det 
er på den måten med dem som mottar Guds Segl, vil ikke da Satans segl, 



Satans merke, dyrets merke være akkurat det motsatte, og: "Ved deres 
frukter skal dere kjenne dem", kjenne også dem som har dyrets merke? 
 
Vi viste dere i Genesis hvordan Kain mottok dyrets merke ved å forkaste 
Guds Ord om hvilket offer som Gud ville motta. Og ved å forkaste blodet til 
et uskyldig lam, da forkastet Kain den eneste måten som han kunne ha 
fellesskap med Gud. Og i tillegg avviste han også Guds Ord til ham for en 
korreksjon. 
 
Det er grunnen til at jeg i forrige uke lærte dere at det ikke er nok å bare 
hevde at du tror Guds Ord, men Gud har gitt deg Den Hellige Ånd for at du 
skal forstå det. Apostelen Paulus sa i 1 Korinterne 2: "Ingen kan forstå de 
ting som er av Gud, uten at Den Hellige Ånd er i ham." Og hvis du ikke 
forstår de ting som er av Gud, hvordan skal du da kunne bli klar over hva 
som vil være den utløsende faktoren til å manifestere dyrets merke i alle 
mennesker som ikke er forutbestemt av Gud før verdens grunnleggelse til å 
motta en vaksinasjon av Den Hellige Ånd. 
 
Broder Branham sa i sin tale 65-1206 Moderne hendelser klargjort ved 
profeti 60. Og du kan være så oppriktig du bare vil; men inntil vi vet 
hva vi gjør, så slår du bare ut i løse luften. Kom tilbake, inn i Guds Ord, 
og kom på linje, og så kan du gå; da vet du. Slik som en soldat ikke vet 
hva han skal gjøre før han mottar en ordre om å gjøre det. Vi må være 
kristne soldater, og få ordre fra Bibelen, for den tiden som er nå. Ikke 
befalingen for i går, befalingen som var dagen før det, men befalingen for i 
dag, hvilken vei vi skal gå. Finn ut hvilken tid vi lever i.  
61. Disse moderne hendelsene går forbi oss veldig raskt, og en dag 
kommer vi til å finne ut at vi er blitt etterlatt tilbake uten noen ting, og 
er fanget inn, forseglet inn i dyrets merke før vi vet ordet av det.  
 
Så, hvis du lever i uvitenhet med hensyn til de ting som er av Gud, og den 
tidsalderen som vi lever, i mine brødre og søstre, da er du på vei mot dyrets 
merke. Og det vil komme på deg, og du vil ikke engang være klar over hva 
det er. Og akkurat slik som det store flertallet i denne verden, og det er til 
og med mange av de som hevder å tro malakias 4, de er ikke engang klar 
over at Herrens tilsynekomst kommer før Hans komme. Og enda flere er 
ikke klar over de 84 tegn og hendelser som betegner eller utgjør Kristi 
Parousia-Nærvær, og at under Hans Parousia skal Herren selv komme 
ned med et Rop (Et Budskap) en Røst (en oppstandelse) og en Guds 
Basun, som er bortrykkelsen. 



 
Br. Branham sa: 65-1204 Bortrykkelsen 205. Bortrykkelsen! Herrens 
basun skal lyde, og de døde i Kristus skal oppstå, Og dele herligheten fra 
Hans oppstandelse; Når de utvalgte skal samles i sine Hjem bortenfor 
skyen. Når navne-rullen leses opp der borte, la oss alle prøve å være 
Der, venner. Gud velsigne dere.  
206. Det er blitt talt. Det er nødt til å skje. Det vil skje. Og lite…[Tomt 
spor på lydbåndet—Red.] Folkens, ingen ønsker å dø. Ingen ønsker å gå 
fortapt. La meg fortelle dere. Hva enn dere gjør…Jeg bryr meg ikke om 
hvor flittig du går i menigheten, og hvor lojal du er til menigheten. Det er fint; 
ikke noe imot det. Du burde gå i menigheten. Gjør det. Fortsett å gå i 
menigheten. Men, hva enn det er, bare kast vekk tradisjonene dine, og 
beveg deg rett videre inn i Kristus. For, det kommer til å bli forkynt ut 
en av disse dager, og du kommer til å bli fanget inn med dyrets merke 
på deg, og du vil ikke vite hva det er, før det er for sent. Det er helt 
riktig. 
 
Vel, hvem taler han til? Han taler til Budskaps-troende. Og han sa, uansett 
hva det er, kast bort dine tradisjoner, og beveg deg rett videre 
oppover, inn i Kristus; Fordi det kommer til å bli forkynt ut en av disse 
dagene, og du kommer til å bli fanget inn med dyrets merke på deg, og 
du vil ikke vite hva det er, før det er for sent. 
 
Og han sa: Du vil ikke være klar over at du vil motta dyrets merke, og 
du vil ikke forstå hva du har gjort, før det er for sent. Jeg har alltid trodd 
at organisasjonen er dyrets merke, fordi det er det som broder Branham 
alltid har undervist. 
 
Og fra talen: 65-1127B Prøve å gjøre Gud en tjeneste 86. Nå, og når jeg 
snakker om denominasjoner, mener jeg ikke at du skal være så ussel 
og…Nei, jeg mener ikke at du skal la være å gå i menigheten din. Gå i 
menigheten din, det er meningen du skal gjøre det. Men bare ikke bli 
forenet med disse organisasjonene, fordi en dag skal jeg fortelle dere, 
og bevise det ved Skriften, at det er dyrets merke. Og bare husk, det er 
merket.  
 
65-1031M Kraft Til Å Forvandle 135 Det er alltid tvillinger. Og det er 
grunnen ... Ikke glem dette, lille flokk. Kirken i de siste dager, kommer til 
å være tvillinger, "så nær hverandre at det vil forføre de utvalgte ..." 
Matteus 24:24. Ser dere? Kirken skal ... Det er en pinsebevegelse. Det er 



så veldig likt den virkelige tingen, at det ville "forføre de utvalgte hvis 
det var mulig" Og litt senere, hvis jeg får muligheten,  vil jeg forklare hva 
det er, hvordan den utvelgelsen skjer. Ser dere, det kommer til å forføre 
dem, fordi det er nesten identisk den samme tingen. Se her, de har to 
fedre, det er det hele; de har samme mor, samme kirke, samme 
bevegelse, samme ting. Plantebedet er det samme, der Ordet faller. 
Men en av dem, slik som her, er fordervet. Forstår dere? Si "amen" hvis 
dere gjør det. [Menigheten sier: "Amen." - Red.] Se, en av dem er 
fordervet, fordi det er en feil far. Hvilket, jeg vil bevise en dag, hvis Gud 
vil la meg, at denominasjon er dyrets merke. Se, det er en feil far, han 
rører folk sammen til en organisasjon i stedet for til Ordet. Det er en 
feil far. Det er et Kain-trekk.  
 
Vel, hvis de to åndene vil være så lik hverandre at bare de utvalgte vil vite 
forskjellen, vil ikke da de to merkene også være så lik hverandre. Den ene 
vil ha et merke og den andre vil ha et tegn, men både merket og tegnet 
vil forsegle inn den personen som dette er blitt plassert på. 
 
Nå, i 99% av broder Branhams taler om dyrets merke, da forteller han oss 
at folk har allerede mottatt det. Men det har ennå ikke vært noe synlig, noe 
som kan la oss få se det. Men han sier i de resterende 1% av sitatene at 
det skal komme en dag da dette merket, det vil måtte bli en synlig ting, og 
bli materialisert i sin fylde. Det synlige er nødt til å være der, for at vi skal 
kunne se oppfyllelsen av det Ordet. 
 
Broder Branham sa: 65-0801M Gud i Denne Onde Tid 145. Å bære 
merket av en denominasjon, er dyrets merke. Vi har allerede vært 
gjennom det, det foregår nå, til å gjøre det. Unnfly det, barn, unnfly det! 
Skjønner?  
 
Og han sa i talen 64-0125 Slå På Lyset 51. En av disse dager kommer 
noe til å skje, det kommer til å være for sent da. Folket vil (fremtid) ta 
dyrets merke uten engang å vite hva de gjør. “Når en blind leder de 
blinde, da vil de alle falle i grøfta”, sa Jesus. Og det er senere enn vi 
tror. Mange ærlige mennesker kommer til å følge det, uten engang å vite 
hva de gjør. 
64-0125_52 Men tiden er her nå, at Lyset skinner, Evangeliets Lys, i Dets 
kraft fra Jesu Kristi oppstandelse, som manifesterer Seg Selv at Jesus 
Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Han tildelte det for 
denne tiden. De tingene som Han lovet for denne tiden, må skje i 



denne tiden. Hvis menigheten ikke vil ta imot Det, da er Gud i stand til å 
oppreise barn for Abraham av disse steinene. Han vil få formidlet Sitt 
Budskap, for Han har alltid gjort det. Han vil alltid gjøre det.  
 
63-1201E Bare Én Gang Til, Herre 151. Broder, søster, jeg vet ikke, i min 
Bibel, om noe annet som Gud har lovet å gjøre, før Bortrykkelsen av 
Menigheten. Jeg gjør ikke det. Du tenker på et dyrets merke som skal 
komme; Jeg har fortalt dere at det har skjedd, de har allerede fått det. 
Skjønner? Den neste tingen som gjenstår, er Bortrykkelsen av 
Menigheten. Den kunne komme når som helst, og det ville ikke være i 
konflikt med noe Skriftsted i Bibelen, så langt som jeg vet. Gud vet at det er 
sant. Ja visst. Tiden er for hånden. Det er senere enn vi tror.  
 
Han sa: Jeg har fortalt dere at det har skjedd, de har allerede fått det. 
Skjønner? Den neste tingen som gjenstår, er Bortrykkelsen av 
Menigheten. 
 
Men det synlige var ikke der ennå, slik at hele verden kunne vite det. Husk, 
Paulus sa: "Ingen kan forstå de ting som av Gud uten at Guds Ånd er i 
ham." Så hvordan skal kirken, den uforstandige jomfruen, kunne vite om 
disse tingene uten at de mottar Den Hellige Ånd. Og Skriften sier at de ikke 
vil få den. 
 
Så hvordan kan de vite hvordan de skal avvise dyrets merke hvis de ikke 
engang vet hva det er? Det må være noe der som blir synliggjort for dem til 
å se, for at de kan avvise dyrets system. Husk at bruden mottar tegnet, 
mens alle de andre får et merke. Og vi vet at Tegnet ikke er en fysisk ting, 
det er en åndelig ting. Så det virkelige merket er også en åndelig ting. Men 
hvordan vil de vite hvordan å akseptere det eller avvise det? Det må være 
noe som er synlig der, det må være noe som er naturlig, noe som er et 
bilde på det åndelige.  
 
Han sa i talen 63-1124M Hva skal jeg gjøre med Jesus 99. Nå, han vil 
ikke forføre dem som har sine navn skrevet i den Boken. 
100 Hva er det? Det er nødt til å være et system. Skjønner? Og bare tenk 
på det, det å tilhøre det kirkesamfunnet i det systemet, hva gjør du da? 
Hva har du gjort? Du er blitt forseglet bort, ser dere, fra dette Ordet til et 
morderisk system som tar det bort: "De har en form for gudfryktighet, 
men fornekter dens kraft." Det er dyrets merke. Nøyaktig. Skjønner?  
 



Ordet form, på gresk, er morphosis, og det betyr "en evne til å forandre 
sin form". Så de kan være Kristus-lik i Menigheten og katter fra helvete når 
ingen ser dem. Og de klarer ikke å se at dommeren er her og banker på 
deres hjertedør, og de vil ikke slippe ham inn. Som den fariseeren, som var 
hvit på utsiden, men innsiden var full av døde bein. De har en form for 
gudfryktighet, men de fornekter Den Hellige Ånds kraft til å forandre 
deres liv. De sier nei til Den Hellige Ånd, jeg vil gjøre hva jeg selv vil. Og 
da setter de opp seg selv for en fortapelse.  
 
Legg merke til at de har en form, en form for gudfryktighet, som er 
gud-likhet. Og de tror at den formen som de har, er det faktiske Kristi liv, og 
det er det ikke. Så de ser på det synlige, hva de kan se. Og ved det så 
bedrar de seg selv til å tro at de har den ekte Hellige Ånd. Og på samme 
måte som de bedrar seg bort fra Den Hellige Ånd, det er på samme måte at 
det vil være noe synlig der, noe som får dem til å ikke tro at de mottar 
dyrets merke. Husk: "hele verden vil ta dette merket, ellers vil de ikke være i 
stand til å kjøpe eller selge".  
 
Han sa i talen 63-0901M Tegnet 232 Når vi ser de store endetids-tegnene 
på jorden i dag, da vet vi at det er riktig. Hør nå her, jeg har ventet på dette, 
i lang, lang tid, på dette Budskapet til dere. Skjønner? Og dere har sett 
endetids-tegnene. (Ser dere? Der er noe som er synlig igjen). Og jeg har 
forkynt Det for dere, og vist Det for dere, ved alt som Kristus sa. Er det 
riktig? [Forsamlingen sier, Amen.—Red.] Erkjenner dere det? [Amen.] Vi er 
i endetiden. Jeg ser ikke noe som gjenstår. 
233 Du sier: "Hva med dyrets merke?" De som har forkastet Den Hellige 
Ånd, har allerede dyrets merke. Straffen vil komme senere. Skjønner?  
 
Nå, dyrets system må ha en måte til å kunne gjenkjenne de som er merket, 
og de som ikke er det, ikke sant? Det er slik de kan straffe de som nekter å 
ta merket.  
 
Og fra talen: 63-0803E Innflytelse 153 Visjonen påvirket profeten. Åh, 
hvilken effekt som visjonen hadde på ham! Det fikk denne profeten til å ... 
 
Legg merke til at visjonen var det synlige. Han så det med sine egne øyne, 
eller i det minste øynene til sin åndelige forståelse. Men likevel så er 
visjonen en form for det synlige som profeten kan se med sine øyne. Og 
når hatten er plassert på stolen, da vet han at visjonen er blitt oppfylt. Og 
slik kan vi si at Herren er blitt oppfylt. 



 
Jeg håper dere kan se hva han sier her. Det må være noe synlig der for å 
vise en oppfyllelse av visjonen. Han så den visjonen om hatten som lå på 
stolen, så det måtte være en hatt der på stolen. 
 
154 Husk nå, han hadde sett på en mann. Men da han så noe virkelig ... 
Han hadde sett på en manns hellige liv, og han så ham falle, han så ham bli 
påført spedalskhet og dø. Dere ser på det samme i deres kirkesamfunn. 
Ser dere hvor hen alle sammen har gått? 
155 Vel, denne store økumeniske bevegelsen. Hvis en kirke ikke befinner 
seg i denne økumeniske bevegelsen, og det kommer en tid med en 
krisesituasjon, da kan ikke lenger den kirken brukes som en kirke. "Og 
ingen predikant kan lenger forkynne til noen, han vil bli drept hvis han 
gjør det. Han kan ikke forkynner til mennesker, uten at han er forenet 
sammen med den økumeniske bevegelsen.” Det er nøyaktig blitt skrevet 
om i dag av denne lutheraneren; Jeg glemmer navnet hans. Ser dere, det 
stemmer. “Kirken din kan ikke bli brukt til tilbedelse; den vil bli omgjort 
til et lagerrom.” Ser dere? Dyrets merke er allerede i ferd med å tre i 
kraft, og vi ser rett på det. Denne tiden, Åh, det burde sette kirken inn i 
handling. Ja visst, det burde det. 
156 Se på effektene av den visjonen nå, hva den gjorde med profeten. 
Det fikk ham til å… etter å ha sett på den mannen, og se at han feilet. Han 
så Gud bli vred på den mannen, og Han trakk seg bort fra ham og slo ham 
med spedalskhet. 
 
Nå, Trump proklamerte at vi er i en krisesituasjon, og det gikk ut 
iverksettende ordrer for en krisesituasjon. Og da skulle vi, som de 
Utvalgte, straks ha sett dette, og undersøkt hva profetens visjoner sa om 
nedstengning av kirkene. Og vi skulle fulgt med og sett etter noe synlig for 
denne hendelsen, og begynne å lete etter bevisene på at kirkene blir stengt 
ned. Og vi har allerede sett dette skje, ikke bare i dette landet, men over 
hele verden. Og likevel så er folk så uvitende, når alle sporene angående 
dag og time, har vært så slående nær opp til det som visjonen viste. Og når 
ble kirkene stengt ned? I løpet av tiden for denne krisen av en pandemi.  
 
Broder Branham sa: 63-0630E Er Ditt Liv Verdig 62. Nå, noen sa: “Vel, 
det skal bli et dyrets merke, det vil komme en dag.” La meg fortelle 
dere. Det har allerede kommet. Skjønner? Så snart Den Hellige Ånd 
begynte å falle, da begynte også dyrets merke å komme inn. Skjønner? 



63 Du har bare to ting. Det ene, det er akseptere Det, motta Guds segl. Å 
forkaste Det, da tar du dyrets merke. Å forkaste Guds Segl, det er å 
motta dyrets merke. Forstår dere alle sammen? Å forkaste Guds Segl, 
det er å motta dyrets merke. For Bibelen sier: “Alle som ikke var forseglet 
med Guds Segl, tok dyrets merke.” 
64 Da basunen lød, og alle som ønsket å gå fri, de kunne gå. De som ikke 
ville, ble merket. 
 
Nå vil jeg at dere skal være veldig oppmerksom på hva broder Branham 
forteller oss videre her. Lytt nøye, fordi han taler om viktigheten av å ha noe 
synlig, for at visjonen skal være oppfylt.  
 
64 Nå, ser dere, dyrets merke, hvis vi snakker om noe inn i framtiden, 
det skjer når det vil bli manifestert, (fikk dere tak i det? Når det vil bli 
manifestert, der er det synlige, rett der.) når de innser at dette er noe som 
de allerede har gjort. (hvordan vil de vite hva de allerede har gjort? Det 
synlige vil gjøre det veldig klart.) Skjønner? Og det samme skjer med Den 
Hellige Ånd, Den vil bli manifestert. (Det vil være noe synlig for 
oppstandelsen også.) Når vi ser Herren Jesus komme i herlighet, og 
føler den forvandlende kraften, og ser de døde oppstå fra gravene, og 
vi vet at om et lite øyeblikk, vil vi bli forvandlet og få et legeme som er 
likt Hans. Det vil bli manifestert. Så da vil Vi se hvem som forkastet Det, 
de vil bli utestengt, utelatt.  
 
Så vi ser på denne manifestasjonen av dyrets merke, at det er faktisk inn i 
fremtiden, som han sa her. Og denne formiddagen vil jeg vise dere hvordan 
jeg tror det kommer inn til en manifestasjon rett her nå. 
 
Broder Branham sa i talen 63-0623M Å Stå i Gapet 87 Og da er vårt håp 
på den måten er borte, i vår økonomi, i vårt kristne fellesskap blant 
organisasjonene. Det er på vei inn i katolisisme, som vil være et dyrets 
merke i kirkeforbundet. 
88 Men det er de som elsker Gud og som ser etter en realitet, at selve 
den Gud som ga løftet i Bibelen, legger det ut rett fremfor oss; og får 
menigheten, og folket, og vitenskapen, og magasiner og alle ting til å 
erkjenne at Han fremdeles er Gud, og kan oppfylle løftene. Hvilken tid! 
 
Og så i talen 61-0319 Jesabel Religion 102 Så en dag, etter at synden 
hadde krevd sitt offer, og Gud har brakt Sitt folk ned på sine knær … 
Jesabel tok alt sammen, hun utryddet alt sammen, og hun vil gjøre det 



igjen! Det er SÅ SIER GUDS HELLIGE BIBEL: “Hun vil gjøre det igjen!” 
Hun er rett der på tronen nå, bak nikkedukken; vrir det akkurat til det hun 
vil, ingen kan stoppe henne.  
 
Så Trump ville aldri klart å stoppe henne. Han sa at ingen kommer til å 
stoppe henne.  
 
102 Nei visst, ingen vil stoppe henne nå, for det de ikke klarte å oppnå i 
de religiøse kretsene, alt det tok de inn i politikken, og der fikk de det 
gjort. 
 
Så hvor gjorde de det? Han sa: i politikken. Selv om Den katolske kirken er 
en religiøs organisasjon, så vil hun bringe sin makt inn i politikken, og da vil 
det bli synlig og klart. 
 
102 Hm-hmh, det var nøyaktig hva de gjorde. Og i det politiske vil der 
bli en boikott (og hva er en boikott? Det er en Ekskluderingskultur) som 
leder nøyaktig tilbake til dyrets merke, like så sikkert som jeg står her. 
Ser dere? Og Bibelen sa det.  
 
Se nå. Hva er en boikott? Det er ikke noe annet enn en 
"Ekskluderingskultur". Og verden er full av Ekskluderingskultur i dag, 
som ikke er noe annet enn en boikott. 
 
Vi hører folk si "Trump vil komme tilbake, han vil gjøre det". Nei, venner, 
det vil han ikke: "Så Sier Herren", ifølge Guds stadfestede profet for denne 
tiden: "han vil ikke det." De forventer at Trump skal "redde nasjonen". Og 
for å gjøre det, er de nødt til å forkaste Kristus som sin Frelser. Legg merke 
til hvordan de har tatt den religiøse verden og flyttet den inn i politikken? Og 
Trump-bevegelsen var veldig religiøs. Og mange falt for det, fordi den 
appellerte til deres religiøse konservatisme. Akkurat slik som profeten 
advarte oss om at de ville gjøre. Men Trump vil aldri redde denne nasjonen, 
han kan ikke, han er ikke en frelser, han er en forretningsmann. Og de 
forkastet den eneste tingen som kunne ha reddet denne nasjonen tilbake i 
1956. De forkastet det åpenbarte Guds Ord.  
 
Den Hellige Ånd viste oss for 15 måneder siden, i januar 2020, ifølge 
Daniel 8:23-25, at president Trump, etter at han hadde fått produksjon til å 
øke gjennom sin politikk, slik Skriftene sa at han ville gjøre, og han syntes å 
være uovervinnelig i dette å ødelegge planene til herskerne. Men han ville 



stå opp mot paven, og noe ville skje, og "uten menneskehånd skal han bli 
knust." Fortalte ikke Den Hellige Ånd oss dette nesten et år før det 
skjedde? Det er alt sammen på tape. Og på den tiden, at jeg sa: "Alt jeg 
kan se av dette Skriftstedet, er at Trump på en eller annen måte vil stå 
opp mot paven, og da vil han bli knust. Jeg vet ikke hvordan det vil 
finne sted, men det er det som Guds Ord sier." Og skjedde det ikke 
nøyaktig slik som Guds Ord sa det ville skje? Kom ikke Vatikanet inn og 
brukte sine satellitter til å avskjære de elektroniske stemmene, og deretter 
endre dem? Har de ikke stjålet valget fra Trump, og dermed ble han knust 
uten menneskehånd, slik som Skriften sa det ville skje? 
 
Vel, jeg visste ikke at det var slik de ville gjøre det, men jeg sa bare hva 
Den Hellige Ånd fikk meg til å si, at noe ville skje, noe som ville ta ham ned. 
Og de gjorde det akkurat slik som skriften sa de ville gjøre det. Hvem andre 
forkynte dette ut fra Skriften? Fortell meg det. Da alle disse falske profetene 
proklamerte at han ville få en ny periode, og han ville gjøre Amerika stort 
igjen. Det var en løgn fra djevelen.  
 
Jeg har et siste sitat, og så går vi videre.  
 
Broder Branham sa i talen 61-0217 Dyrets Merke 14 Nå, Dyrets Merke, 
Guds segl. Hvor mange var her i går kveld? La oss se, var i 
undervisningen. Åh, omtrent alle, antar jeg. Ja vel. Nå, derfor, for å få en 
liten bakgrunn for hva vi skal ta for oss i kveld ... Nå, jeg måtte ta begge 
emnene og sette dem sammen, fordi de går parallelt sammen med 
hverandre. Og vi finner ut ... Jeg kunngjorde hva jeg trodde de var der i 
begynnelsen, og jeg bruker nå Skriften for å bevise at jeg tror at dette 
stemmer. 
Jeg tror at Guds Segl er Den Hellige Ånd. Bibelen støtter det. Dyrets 
Merke er å avvise Den Hellige Ånd. Det er bare to klasser av mennesker. 
Og når det gjelder frelse, og å forkaste den, begge begynte i 1. Mosebok, 
der hvor alt annet begynte. 
 
Ja vel, så med dette så ønsker jeg å vise dere hva som står bak dette 
vaksinasjonsprogrammet, det pågår rett nå, der alle mennesker skal bli 
tvunget til å ta det, ellers vil de ikke være i stand til å kjøpe eller selge. 
Nøyaktig hva Skriften sier om de som ikke tar dyrets merke. Han sa at det 
går ved side av hverandre.  
 



Nå, hvis dere husker for en tid tilbake, faktisk var det den 19 februar 2020, 
lenge før de hadde fått noe fokus på et vaksinasjonsprogram. Jeg holdt 
fremdeles på med forkynnelse av Plagene i Endetiden, og jeg viste dere 
hvordan deres plan var å endre DNA. De ville bruke mRNA for å gjøre det. 
Og i den talen siterte jeg broder Branham som sa: 63-0317M Gud Skjuler 
Seg Selv I Enkelhet 114 Mennesket priser alltid Gud for hva Han har 
gjort, og ser alltid fremover mot det Han kommer til å gjøre, men de 
ignorerer det som Han gjør nå.  
 
Og så sa jeg: "nå, idet vi komme tilbake til vår tekst fra 64-0614M 
Avdekking av Gud 243 Det er bare et ord for dem. For oss er det en 
manifestasjon! Skjønner? Det er ikke lenger bare et ord; det er en 
virkelighet!  
 
Og vi fokuserte på det som faktisk skulle skje, endog før verden var klar 
over at det skjedde. Ikke basert på det som vi visste som offisielle fakta, 
men det som vi visste om Ordet for denne tiden. Det som Guds Ord og 
Hans profet advarte oss om, det som skulle komme. 
 
I denne talen viste vi "hvordan dommene i 5 Mosebok 28 er delt opp i tre 
typer. Jeg sa: "I dag skal vi se spesielt på hvordan Gud behandler de 
menneskene som forkaster Ham i hver tidsalder. Vi har allerede sett at 
dommene i 5 Mosebok 28 er delt inn i 3 forskjellige typer. Fysisk, åndelig 
og økonomisk. Og om de fysiske dommene, sa jeg: "Hvordan kommer 
denne Guds vrede over dem? Sender Gud ned lyn og dreper uskyldige 
mennesker? Sender Gud dem pest og jordskjelv fordi de er uskyldige? 
Nei, Gud har aldri ødelagt mennesket. Mennesket ødelegger alltid seg 
selv. Mennesket fører over seg sin egen dom. Som broder Branham sa: 
Han må være i den ånden for en ødeleggelse, for at ødeleggelsen skal 
komme." 
 
Så leste jeg et sitat fra broder Branhams tale 53-1111 Forberedelse 16. 
Jeg tror at folket er i en forberedelse for den siste store ødeleggelsen 
som denne verden noensinne vil kjenne til. Jeg tror at vi er ved 
avslutningen. Du kan tale med folk; du kunne plassere en Billy Graham i 
alle byer i USA. De ville uansett drikke whisky, røyke sigaretter og le av 
deg, og alt mulig annet. De er i den ånden av de siste dager. Og Gud kan 
ikke sende ødeleggelse før folket er i den ånden til å bli ødelagt. Gud 
ødela aldri noen ting. Mennesket ødelegger alltid seg selv.  
 



Og så gikk jeg i gang med å forklare mRNA, hvordan "m" står for 
Messenger, og at mRNA fester seg selv til ditt DNA og omskriver 
DNA-koden.  
 
Hvor mange husker for flere år tilbake, at jeg forkynte om Guds DNA, og at 
Hans DNA, er Hans tanker.  
 
Vel, det er hva broder Branham sa i: 64-0614M Avdekking av Gud 83. 
Dette var en del av Hans måte. Dette er måten Han manifesterer Seg Selv 
for oss på, manifesterer det Evige Ordet, Gud, Jehova gjort kjød. Som i 
Johannes 1: “I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud", og … "I 
begynnelsen var Elohim, og Elohim var … ble Ordet, og Ordet var Elohim. 
Og Ordet ble Elohim.” Skjønner? Det er den samme tingen, bare utfolder 
seg.  
84 Slik som attributten, ser dere, den er i Gud. En attributt er din tanke. 
Gud i begynnelsen, den Evige, Han var ikke engang en Gud. Han var den 
Evige. Han var ikke engang Gud; Gud er: “Noe som blir tilbedt”, eller noe 
slikt. Skjønner? Så Han var ikke engang det. Han var Elohim, den Evige. 
Men i Ham var der tanker. Han ønsket å materialisere Seg. Og hva gjorde 
Han? Da talte Han et Ord, og Ordet ble materialisert. Det er hele 
beskrivelsen fra 1. Mosebok til Åpenbaringen. 
 
64-0614M Avdekking av Gud 134. Nå, Paulus taler her nå, og i denne 
sammenheng, Åndens Ord: “Vi er tjenere, ikke av bokstaven, eller av 
loven; men dyktige Åndens tjenere”, slik at Ånden tar bokstaven og 
manifesterer Det.  
135 Det var kun loven, du måtte gå og se på den, si: “Du skal ikke drive 
hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve." Du skal ikke gjøre dette, det eller 
hint. Skjønner? Du måtte se på det.  
136 Men dette er Ånden som kommer på Løftesordet for denne 
tidsalderen, og bringer fram og manifesterer, ikke to steintavler, men 
den levende Guds Nærvær. Ikke en mytisk tanke som noen har funnet på, 
eller en eller annen tryllekunst, et bedrag; men selveste Guds løfte 
åpenbart og manifestert rett foran oss. Hva slags dekke vil det være 
bak? Og for å løse det…  
 
180 Hva med folk som sier at de er tildekket i Guds Nærvær, og 
forkynner en eller annen menighetstradisjon? Åh, kjære vene! Den som 
legger noe til og tar noe bort, og alt annet, ved at de legger til sine egne 



temaer og sine egne tanker, og ikke Guds Ord, ser dere, hvilket dekke? 
Det er et kirkelig dekke. Gud har revet bort det dekket og åpnet det opp!  
 
Legg merke til dette. I flere av avsnittene i Avdekking av Gud, tar broder 
Branham tak i Gud egenskaper, som han kaller Guds gener, som vi vet er 
DNA. Og han sier at det er Hans tanker. Og han viser oss hvordan vi må dø 
til våre tanker hvis vi skal bli ett med Guds tanker. 
 
Fra talen 65-1205 Ting Som Skal Komme 64 Vi har kommet opp fra 
dødelige vesener, fra tidsvesener, til Evige vesener, da Guds Ord opplyste 
våre sjeler, og vi ble sønner og døtre av Gud, med attributtene, Guds gen i 
oss til å bli sønner og døtre av Faderen, Gud i Himmelen, som roper: 
"Abba, Far! Min Gud, min Gud." "I min Fars Hus..."  
 
65-1206 Moderne Hendelser Blir Klargjort Ved Profeti 74 Den mannen 
som har sett visjonen eller hørt Hans røst, forstod Det aldri helt. I mange 
tilfeller visste han ingenting, fordi han bare er et Guds instrument. Det er 
Guds tanker uttrykt gjennom menneskers lepper; en tanke, selvsagt, er 
et uttrykt ord. Gud gjør Sitt Eget valg gjennom Sin—Sin forutbestemte 
utvelgelse. Han gjorde det i hver tidsalder, Han sendte ut mennene for 
hver tidsalder. Som da Moses, da han skulle oppfylle hva Han fortalte til 
Abraham. Moses ble født som et unikt barn, han kunne ikke hjelpe for 
at han var slik. Han ble født slik fordi han ble født for den hensikten.  
75. Og så finner vi ut at Gud gjør det i hver tidsalder. Gud gjør Sitt Eget 
valg ved Sin Egen forutbestemte utvelgelse, velger Sine profeter og ting for 
tidsalderen; fastsetter hans natur, mannens natur, mannens måte å 
forkynne på… ved deres gave og alt det Han gjør, det er for å møte 
utfordringene i den tiden. Gud skaper den mannen og sendte ham ut. Og 
i Sitt Eget sinn, som jeg forkynte om forrige kveld, at vi er en spire av 
Guds gener. Han visste at den mannen ville være der i den tidsalderen, før 
det i det hele tatt var et molekyl, eller et lys, eller noe annet på denne 
jorden.  
 
65-1205 Ting Som Skal Komme 146 Og må den lille Livsspiren, Guds 
gen som vi nettopp snakket om, den attributten som kom ned fra Gud, 
og har blitt manifestert her for å ære og herliggjøre Gud... 
 
65-1206 Moderne Hendelser Blir Klargjort Ved Profeti 323 Hvis det er 
noen her inne i kveld, Herre, som holder det frøet i sitt hjerte, dette genet 



fra Gud, som er bestemt til Liv fra verdens grunnleggelse av; Jeg vet, 
Herre, at de er bundet til å høre i denne tiden. 
 
Nå, vi vet at Gud lærte oss i 1 Mosebok 1:11, at hver ætt må frembringe 
etter sitt slag. Det er livets lov. Det er genetikken i frølivet. Og hvert frø har i 
seg en kode som er skrevet av Gud for å spesifikt håndtere hva slags liv 
som han satte inn i hvert frø. I dets genetikk Skrev Gud en genetisk kode 
som produserer det samme livet i enhver etterkommer. Jeg vil at dere skal 
forstå dette. Fordi, når dere gjør det, da vil dere forstå Guds Segl og dyrets 
segl, eller merke. Og også den natur og de egenskaper som er blitt skrevet 
inn i hver enkelt. 
 
Jesus talte til de religiøse fariseerne og sa: Johannes 8:44 Dere er av 
deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en morder 
fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham. 
Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens 
far. 
 
Så vi ser at genetikken er i virksomhet. Han, som Guds sønn, kunne bare 
gjøre det som Faderen viste Ham å gjøre. Hvordan? Det ble vist Ham ved 
visjon (Gud brukte noe synlig for å vise det til sin sønn). Men som broder 
Branham sa: Hans natur, og alle ting ved ham var blitt skapt, for å 
motta instruksjonen fra Gud. Og instruksjonskoden, som var det 
synlige, visjonen, Gud skapte Ham til å være i stand til å se det, og han 
fulgte den visjonen til den minste detalj. 
 
Vel, det jeg ønsker å vise dere, er noe jeg talte til dere for nesten et år 
siden, om vaksinene som Jeffrey Epsteins selskap, Moderna, ønsket å 
produsere. Og de begynte faktisk å produsere den i omkring 2014 eller 
2015.  
 
Jeg viste dere den gangen at den teknologien som de brukte, ble kalt: 
"luciferace." Og de uttaler det: Luciferus, men vi vet det blir stavet og 
fonetisk kalt: "Lucifer rase". Og det blir ikke stilt spørsmål ved det, 
ettersom denne vaksinens patentnummer, som de tildelte til den, er WO 
2020 060606. 
 
Nå, ikke tvil på meg angående dette, fordi dette ikke er en 
konspirasjonsteori, dette er fakta. Og du kan gjøre dine egne undersøkelser 



og slå det opp. Og det er mange rapporter og nyhetsartikler som taler om 
dette. 
 
Bokstavene WO står for World Order (verdensorden). Og de neste 4 
sifrene er 2020, som betyr året for når denne verdensorden skal begynne. 
Og deretter, de siste 6 sifrene: 060606, som er 666. Det er for å gjøre det 
klart at dette er deres agenda, og å bruke denne vaksinen som dyrets 
merke. Nå, dette er deres hensikt, fordi disse globalistene er 
trans-humanister, og de kjenner Bibelen. Så de gjør narr av de kristne ved 
å bruke dette. Men de innser ikke at denne synliggjøringen vil bare fortelle 
de utvalgte at den tiden nå er her. Og dette er det siste som skjer før 
oppstandelsen vil begynne. Men det som vi ennå ikke har sett på, er deres 
agenda. Og agendaen er å ødelegge menneskets DNA, og omskape 
mennesket til bildet av sin far, Lucifer. Og for å gjøre dette, må de fjerne det 
menneskelige ved mennesket, og omgjøre dem til trans-humans 
(trans-mennesker, mennesker som har gjennomgått en genetisk 
forvandling). Dette er hva de har jobbet med i flere tiår nå. Her er mer 
informasjonen om deres system. 
 
Patentnummeret er: WO2020060606 – ET KRYPTOVALUTASYSTEM 
SOM BRUKER AKTIVITETSDATA I LEGEMET 
 
Kort fortalt: Menneskelig legemsaktivitet knyttet til en oppgave gitt til en 

bruker, kan bli brukt i en overføringsprosess av data i et 

kryptovalutasystem. En server kan gi en oppgave til en enhet av en 

bruker, som er i en kommuniserende tilkobling til en server. En sensor 

som er i en kommuniserende tilkobling, eller er innbefattet i brukerens 

enhet, kan føle brukerens legemsaktivitet. Data om legemsaktivitet kan 

bli generert basert på brukerens oppfattede legemsaktivitet. 

Kryptovalutasystemet, som er i en kommuniserende tilkobling til 

enheten til brukeren, kan bekrefte om legemsaktivitetsdataene 

tilfredsstiller en eller flere forhold satt av kryptovalutasystemet, og 

deretter tildele kryptovaluta til brukeren hvis legemsaktivitetsdata er 

verifisert. 

 
Legg da merke til dette. Hvis du ikke har fått denne teknologien lagt inn i din 
kropp, da vil du ikke være i stand til å kjøpe eller selge. En annen funksjon i 
denne Lucifer rase teknologien, er at den reagerer sammen med enzymer 
i ditt legeme for å produsere luciferin blandet med oksygen, og det 



forårsaker en energisk prosess som produserer lys. Og dette er da inni 
ditt legeme. Jeg kan tenke meg at det er det signalet som forteller 
kryptovalutasystemet at du har gjort det som de ønsket at du skulle gjøre, 
slik at du da kan motta belønningen din. 
 
Vel, Lucifer betyr: Lysbringeren. Og Paulus advarte oss i 2 Korinterbrev 
11:4 om at han står frem som en lysets engel. Jeg har satt opp noen 
andre linker nedenfor, for de som ønsker å lære mer om dette sataniske 
presset for å fullføre Satans Eden. 
 
Vel, dette bringer oss til to av hovedaktørene i dette løpet til å bruke 
Lucifer-race teknologi. Og det er Moderna og Astra Zeneca. 
 
Det første Ordet, Astra, ble hentet fra det latinske ordet astrologia, som er 
studiet om astrologi, eller de himmelske lysene. Altså, en studie av 
stjernene. Og derfor: astro eller aster refererer til "stjernene" eller 
"konstellasjonen av stjerner"eller himmelske lyslegeme. Og glem aldri at 
stjernene representerer Guds sønner. 
 
Så hoppet de over til gresk for det andre navnet, og de brukte navnet sema 
som på det japanske språket er Zen. Og det ordet har en definisjon som 
burde åpne opp våre øyne. 
 
Ordet Zen (n.) fra japansk, fra kinesisk ch'an, til slutt fra Sanskrit dhyana, 
det betyr "tanke, eller meditasjon,"(Kilden hentet fra det greske sema, 
betyr "kjennetegn, merke, tegn "), som et adjektiv. 
 
Så Zen, for Zeneca, refererer til tanken, eller en meditasjon. Og som et 
adjektiv betyr det et kjennetegn, et merke eller et tegn. Er det ikke 
tankevekkende at disse bibelske begrepene brukes i navngivningen av 
dette som nå kommer, og som spesialiserer seg på Luciferace teknologi? 
 
Vel, det er interessant at denne vaksinen er en mRNA, som er en 
Messenger RNA (Budbærer RNA). Og derfor taler vi om et protein som 
sender ut et budskap som festes seg til vårt DNA og omskriver DNA koden. 
Og gjennom dette gjør de personen om til et trans-menneske, fordi de nå 
har satt opp et operativsystem inne i menneskekroppen.  
 
De Følgende uttalelser er hentet fra artikler publisert i Technology News. 
 

https://www.etymonline.com/word/Zen#etymonline_v_5007


Denne trans-menneske-ideologien er så skremmende, at de fleste kan bare 
ikke forstå dens uhyrlighet. Trans-mennesker har til hensikt å kapre den 
evolusjonære prosessen av en genetisk strukturering, for å skape 
Menneskeheten 2.0. Det betyr å behandle det menneskelig DNA som en 

datakode. ⁃ TN-Redaktør 
 
Så det som dette forteller oss, er at de prøver å omskrive 1 Mosebok 1:11 
hvert frø etter sitt slag eller natur. De ønsker å endre naturen ved å gi den 
en hybrid natur. De innser ikke at det er akkurat det som deres far, 
djevelen, gjorde der tilbake, da han brukte dyret til å implantere sin dyrets 
sæd inn i Eva, og det produserte en hybrid, Kain.  
 
Hør på hva broder Branham forteller oss om dette.  
 
63-0318 Det Første Segl 363. Deretter, i Åpenbaringen 13, innfører han 
merket. Skjønner? 
364 Når Han som holder igjen, nå, kristendommen er fortsatt på jorden i 
sin renhet. Det er grunnen til at Han holder igjen. 
365 Husk tilbake her i Tessalonikerne, hvor han sitter i Guds tempel, og 
kaller seg selv Gud, og tilgir synder på jorden. Og det vil fortsette, og 
urettferdigheten skal finnes i overflod, og fortsette videre. For, det vil ikke bli 
kjent, ennå, før hans tid til å bli åpenbart, skal bli utropt. 
366 Og da vil Menigheten være rykket bort. Og når Den er blitt rykket 
bort, så forandrer han seg fra en antikrist nå, åh, du store, menigheten, 
den mektige menigheten og det, nå blir han dyret. Hm. Jeg skulle ønske 
jeg kunne få folk til å se det. 
 
Åh, du store. Satan inkarnerte seg i dyret i begynnelsen, for å lage et hybrid 
av menneskeheten. Og han blir dyret inkarnert på slutten, for å fullføre 
jobben.  
 
63-0319 Det Andre Segl 189 Nå, nå, først… Så, ble han en antikrist. 
190 Nå, han kunne ikke være antikrist bare i ånd. Så, han ble en antikrist, 
og den ånden tok en mann som lærte de samme tingene som 
antikristens ånd gjorde, og deretter ble han en falsk profet, for 
antikristens ånd. Nå, hva med et menneske i en organisasjon? Gjør som 
det passer deg. Jeg vet ikke hva du mener om det. Ja vel. 
191 Nå, til slutt, blir han et dyr. Nå, vent, og vi vil gå inn i det etter en 
stund, ser dere. Ja vel. 



192 Nå, slik som satans treenighet er på den måten; satan, hele tiden. 
Satan, antikristens ånd. Antikristens ånd, inkarnert, falsk profet. Blir 
deretter dyret. Skjønner? Når…Ikke en demon, som var i antikrist; men når 
satan selv blir sparket ut, kommer han ned og tar over plassen der 
demonen var. Djevelen, da, deretter blir djevelen inkarnert i en mann. 
Det bare gjentar seg selv.  
 
Og hva gjør han? Han ønsker å lage avkom som er lik seg selv, fordi det er 
det han gjorde i begynnelsen. Åh, du, dette er så dypt, men så slående, hva 
Gud viser oss her. Satans Eden er blitt avslørt. 
 
Dokumenter hentet fra Moderna, avslører at den såkalte vaksinen som blir 
solgt av selskapet, faktisk er et "operativsystem". Denne 
oppsiktsvekkende innrømmelsen bekrefter hva vaksineskeptikere har 
hevdet – at COVID handler om kontroll, ikke om et virus. 
 
Moderna's øverste forsker sa: "Vi driver faktisk med Hacking av Livets 
Programvare. Enkel og greit, dette er den fulle og hele sannheten, rå 
Trans-humanisme. Modernas administrerende direktør sa "En mRNA 
vaksine vil omskrive den genetiske koden". Han kaller det 
"informasjonsterapi", og sier: "Vi hacker programvaren til Livet." Dette 
bør være et virkelig varsel til alle kristne. 
 
Nå, hva jeg vil at du skal legge merke til, er ordet "Zen", som "Astro 
Zeneca" får sitt navn fra, som betyr: "Tanke, eller meditasjon." Og 
definisjonen stopper ikke der. Det er også definert som et "kjennetegn", et 
"merke" eller et"tegn". 
 
Vi talte tidligere om hva broder Branham sa da han forkynte Dyrets Merke 
Og Guds Segl. Han sa: Nå, jeg måtte ta begge emnene og sette dem 
sammen, fordi de går parallelt sammen med hverandre. Merket går 
parallelt sammen med tegnet, fordi tegnet bringer Guds Liv inn i den 
troende, og dyrets merke bringer dyrets liv inn i den vantro. 
 
Så, ved å bruke mRNA, som er en messenger RNA (en budbærer RNA), til 
å omskrive DNA-koden, kan dette være det "merket" som flytter dyrets 
merke fra å bare være en gal "tanke", en "Zen", som forkaster Guds 
tanker? Og så, fra å bare være en "tanke", blir det nå brakt inn i et faktisk 
"merke"? Og dette er da aktualiteten eller virkeligheten av gjennomføringen 
av dette dyrets liv, som begynte som en "tanke imot Gud", og som broder 



Branham sa ville komme engang inn i fremtiden? Så denne vaksinen tar 
deg bort fra å ha egne "tanker" om Gud, og til å ikke ha noen tanker om 
Gud i det hele tatt? 
 
Husk at skriften forteller oss i Salme 10:4 Den ugudelige sier med 
hovmodig mine: Han hjemsøker ikke! Det er ingen plass for Gud i alle hans 
planer. 
 
Og jeg tror det er interessant at ifølge rapportene, så ga Bill Gates, tilbake i 
2005, en tale til DOD om en vaksine. Og jeg er blitt fortalt at noen CIA 
tjenestemenn også var tilstede der. Der kalte han denne vaksinen: 
"FUNVAX". Og han sa at hensikten bak "funvax", det var en vaksine mot 
fundamentalisme. Han hevdet tilbake der at det ville endre hvordan en 
person ville reagere på Gud-genet, det genet som Gud har lagt ned i et 
menneske. Jeg så denne videoen, og mannen fremstår som, og ser ut som 
Bill Gates, og han bruker til og med de samme håndbevegelsene som Bill 
Gates bruker, og han hørtes til og med ut som Bill Gates, for 16 år siden. 
Så jeg tror at det kan være rimelig å være enig med forfatterne av 
nyhetsbulletinen, at det faktisk var Bill Gates som ga denne 
presentasjonen. Dere kan se det selv, og gjøre deres egen konklusjon. 
 
Her er en link om dette fra en ny nettside kalt "State of the Nation".  
http://stateofthenation.co/?p=13275 

 
Videoen av Bill Gates sin presentasjon til CIA og DOD, finner dere her 
... Bill Gates ... 
 
Så det virker for meg som at poenget med navnet Astra Zeneca, peker på 
vaksiner som arbeider for å endre "tanken". Det blir gjort ved å endre en 
persons DNA hos disse som har et nedarvet gen som heller mot de 
åndelige ting. Jeg tror det er interessant at de kaller dette for Gud-genet. 
Dette genet kalles Vesicular Monoamine Transporter 2, eller også kjent 
som (VMAT2).  
 
Og glem aldri at det er faktisk to guder omtalt i Skriften, den sanne Gud 
(Jehova-Elohim) Som skapte alle ting, og "denne verdens gud" som 
Paulus kalte ham i 2 Korinterbrev 4:4. Og det er Satan. Begge to har barn, 
og derfor er det et gud-gen i satans sønner, så vel som et Gud-gen i Guds 
sønner. Og siden vi styres av vår arvelighet, derfor må vårt DNA ha en 

http://stateofthenation.co/?p=13275
http://stateofthenation.co/?p=13275
http://stateofthenation.co/?p=13277


genetisk kode som får oss til å gjøre det som våre forfedre gjorde før oss. 
Og vitenskapen beviser nå hva Jesus fortalte oss i Johannes 8 
 
Johannes 8:44 Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres 
fars lyster. Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, 
for det er ingen sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han ut fra sitt 
eget, for han er en løgner og løgnens far. 
 
William Branham lærte oss også at vi har et Gud-Gen så langt tilbake som i 
1965, som er 55 år siden, og langt foran vitenskapen. Fra hans tale: 
65-1205 Ting Som Skal Komme 64. Vi har kommet fra dødelige vesener, 
fra tidsvesener, til Evige vesener. Da Guds Ord opplyste våre sjeler, og vi 
ble sønner og døtre av Gud, med attributtene, Guds gen inni oss til å bli 
sønner og døtre av Gud Faderen i Himmelen, som roper: Abba, Far! Min 
Gud, min Gud. I min Fars Hus...  
  
Igjen fra en annen tale: 65-1206 Moderne Hendelser Blir Klargjort Ved 
Profeti 74 Den mannen som har sett visjonen eller hørt Hans røst, forstod 
Det aldri helt. I mange tilfeller visste han ikke noe om det, fordi han bare var 
et Guds instrument. Det er Guds tanker uttrykt gjennom menneskers 
lepper; en tanke, selvsagt, er et uttrykt ord. Gud gjør Sitt Eget valg 
gjennom Sin forutbestemte utvelgelse. Han gjorde det i hver tidsalder, 
Han sendte ut sin mann for hver tidsalder. Som da Moses, da han skulle 
oppfylle hva Han fortalte til Abraham. Moses ble født som et unikt barn, 
han kunne ikke hjelpe for at han var slik. Han ble født slik fordi han ble 
født for den hensikten.  
75. Og så finner vi ut at Gud gjør det i hver tidsalder. Gud tar Sitt Eget 
valg ved Sin Egen forutbestemte utvelgelse, velger Sine profeter og ting for 
tidsalderen; fastsetter naturen hans, mannens natur, mannens måte å 
forkynne på… ved deres gave og alt Han gjør, er for å møte 
utfordringene i den tiden. Gud skaper den mannen og sendte ham ut. Og 
i Sitt Eget sinn, som jeg forkynte om forrige kveld, at vi er en spire av 
Guds gener. Han visste at den mannen ville være der i den tidsalderen, før 
det i det hele tatt var et molekyl, eller et lys, eller noe annet på jorden.  
 
Så det vi ser, er den siste krigføringen, for å få kontroll over 
menneskeheten. Og dette blir utkjempet i denne svært sene timen. Og 
mennesket vil enten motta Guds merke, som er Den Hellige Ånds dåp, 
tegnet, eller de vil motta dyrets merke. Husk at dette går parallelt. Gud 
fyller oss med sine tanker, hans doxa, som er hans meninger, verdier og 



bedømmelser. Og satan fyller sine sønner med sine tanker, som er anti 
Krist, imot Guds Ord.  
 
Og de bruker en vaksine for å prøve å ødelegge Gud-genet i et menneske, 
eller for å undertrykke Gud-genet i mennesker, slik at mennesket ikke mer 
kan høre fra Gud eller bli ledet av Guds Ånd. For "Guds sønner blir ledet 
av Guds Ånd" Og fordi verdsligheten ikke har hatt sin fulle virkning (som vi 
ser i den lignelsen som Jesus Kristus ga oss i (Matteus 13:18-23), derfor 
har tiden begynt å renne ut for satan. Så han har valgt som sin siste utvei, å 
få en kontroll over vårt sinn, ved å endre det medisinsk. Husk at broder 
Branham advarte oss om at det største slaget som noensinne blir 
utkjempet, er en kamp over ditt sinn. 
 
Og disse mRNA-vaksinene for COVID, er ikke engang en faktisk vaksine, 
siden de ikke bruker noen del av COVID-viruset til å produsere dem. De 
bruker heller noe som fører til at kroppen din produserer sitt eget 
COVID-virus, og dermed blir du selv en stor spreder av viruset. Men det er 
faktisk bare en medisinsk manipulering av DNA. Og du vil legge merke til i 
denne presentasjon til DOD og CIA, at Bill Gates nevner bruk av et 
rhinovirus for å spre denne "FUNVAX". Og han sa at det ville forandre de 
fundamentalistiske til å bli passive i det området av hjernen som reagerer 
på Gud-faktoren. Og et Rhinovirus er bare et vanlig influensavirus, som er 
et Korona virus. Og han sa at rhinoviruset ville være agenten for spredning, 
slik broder Peter Gatchell og meg selv fant ut i februar 2020. Det ville være 
redskapet til å spre denne vaksinen gjennom et forkjølelses-symptom. Så 
jeg tror at denne vaksinen som de planla å skulle drepe Gud-genet, er dette 
viruset, og denne vaksinen, som de nå tvinger hele verden til å motta. Og 
husk at ordet "zen" betyr tanken og merket. 
 
Nå, idet vi avslutter, vi ser tvillingene i krig her, hvor Gud bringer Sin doxa 
inn i selve sinnet til Hans Sæd. Det skjer gjennom en levendegjøring av 
Guds gensæd i dem, ved å levendegjøre dem til Hans Ord. Mens Satan 
bruker denne vaksinen til å sløve ned folkets sinn til å ikke bry seg om de 
tingene som er av Gud. Det største slaget som noensinne er utkjempet, er 
for dette sinnet i hele menneskeheten. Å tenke Gud tanker, eller å ikke 
tenke Gud tanker. Så jeg gir dere dette, til å ransake dere selv og tenke 
over ting. Hvor står du i ditt forhold til Guds Hellige Ånd. Husk, bakterier er 
demoner, men hvis du er innsprøytet med Guds Hellige Ånd, da kan du ikke 
bli vaksinert mot Gud-genet, for dere er forseglet til dagen for deres 
forløsning, som er legemets forvandling. Men hva med barna dine? De har 



allerede startet opp med studier av denne vaksinen til spedbarn. Vil du 
overgi dine barn til satans system, eller vie dem til Guds Doxa. Husk Jesu 
bønn før Han gikk til Getsemane. Han sa i Johannes 17:20-22 Far, Jeg har 
gitt dem Din Doxa, slik at de kan være ett, slik som Du og Jeg er ett. 
 
54-0719A Guds Tilveiebrakte Vei for Helbredelse 42. Hva er en kreft? 
Hva er en svulst, hva er en sykdom? Vi vil nå ta for oss det i de neste fem 
minuttene. Hva er en kreft? Hva forårsaket den tingen? La oss ta en kreft, 
eller hva enn du ønsker å ta: tuberkulose, lungebetennelse, hva enn dere 
måtte ønske å ta, en hvilken som helst sykdom. Sykdommer er bakterier. 
La meg gå gjennom noe her ganske raskt, ettersom tiden vår går. Hør etter, 
visste dere at Bibelen forutsier at i de siste dager ville det være en 
kjemisk krigføring med bruk av bakterier? At sykdommer vil bryte ut 
over folket, og vil falle på alle de som ikke har dåpen i Den Hellige 
Ånd? Men den Engelen, eller den som hadde kontroll over disse 
plagene, ble gitt ordre om å ikke røre noen av de som hadde mottatt 
merket. Nå, hvor mye, hva slags lærere må vi være, brødre, for å få 
menigheten i orden til å være i den tilstanden? Helt immun. Armene 
mine er ømme nå, fordi legene har stukket inn nåler for å prøve å vaksinere 
meg for gulfeber og slikt. Jeg sa til dem at jeg ikke trengte det. Men de ville 
ikke høre på meg. Men jeg skal fortelle dere hva Gud kommer til å 
gjøre. Gud har et serum, og det kalles Den Hellige Ånd. Og når det 
serumet går inn, så vaksinerer det deg. Halleluja. 
 
La oss be... 
 


