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Denne formiddagen vil vi gå tilbake og repetere hva broder Branham sa i: 
64-0614M Avdekking av Gud 192 Men de ser Det fremdeles ikke, i dag. 
Gud har i denne siste tid revet bort tradisjonene, og brakt Ordet for denne 
tidsalderen klart synlig for alle, og de vet Det fremdeles ikke. De vet 
Det ganske enkelt ikke. Det er så enkelt. Ser dere, det er bare så enkelt. 
Det er så langt bort fra tingene i denne verden.  
193 Jeg talte her om dagen på en bestemt samling, om: “Å være en skrue.” 
En av disse dager vil jeg tale over det: “Å være en skrue.” Vi er alle skruer 
for noen, derfor—derfor vil jeg være en for Kristus. Paulus sa at han “ble 
regnet for en dåre.” Ja visst, du må være det. Ser dere, det trengs en skrue 
for å holde tingene sammen. Skjønner? Det er riktig.  
 
194 Så legg merke til tildekningen, det menneskelige kjødet. Nei, nå, 
de syndeglade menneskene kunne ikke se det. De tradisjonelle, 
religiøse menneskene, de kunne ikke se det, fordi Han var en mann. 
Hvorfor? Det menneskelige kjødet skjulte Gud.  
195 Nå, hvis Han hadde vært en mektig Ildstøtte som kom ned, ser dere, 
en mektig Ildstøtte hadde kommet ned og vist dem hva Han var, at Han var 
denne mektige Ildstøtten, da, de hadde kanskje trodd på det; hvis 
Jehova hadde vært rundt det. Men dere ser hva Han gjorde, slik at Han 
kunne forbigå alle de smarte, vise menneskene, Han bare åpenbarte 
Seg slik Han lovet Moses, ser dere: “Jeg vil tale til dem gjennom en 
Profet.” Og Han var Menneskesønnen, en Profet. Og noen av dem 
gjenkjente Det, omkring ett hundre prosent av ett hundre mennesker i hele 
verden, de trodde Det; resten av dem gjorde det ikke. Men, Han var det, 
like fullt.  
 
Så, det vi ser på, er dette. Gud skjuler seg i enkelhet. Og de som ikke kan 
se hva Gud ser, ser ingenting. Det er nødvendig å ha Den Hellige Ånd for å 
være i stand til å se og forstå de tingene som er av Gud. Det er det som 
apostelen Paulus lærte oss i 1 Korinterbrev 2. 
 
1 Korinterbrev 2:7 Men vi taler Guds visdom i en hemmelighet, den 
skjulte visdom som Gud før tidenes begynnelse forutbestemte til vår 
herlighet, 



(Gud forutbestemte den til vår herlighet, vår doxa, for å forandre våre 
meninger, verdier og bedømmelser. Men Han holdt den skjult for de vise og 
forstandige i denne verden. Disse som "vet alt".) 
 
8 den visdom som ingen av herskerne i denne verden har kjent. (Det 
ordet, kjent, er ginosko. Han sa at ingen av herskerne i denne verden 
hadde denne erfaringskunnskapen) For hadde de kjent den, hadde de ikke 
korsfestet herlighetens Herre (Herren, doxa). 
9 Men, som det er skrevet: Det øyet ikke har sett, og det øret ikke har 
hørt, det som ikke kom opp i menneskets hjerte (forståelsen), det som 
Gud har forberedt for dem som elsker Ham. 
10 Men Gud har åpenbart det for oss ved Sin Ånd. (Vær nå 
oppmerksom her. Han sier at ingen har kjent de tingene som er av Gud, 
ingen i det hele tatt. Men Gud har åpenbart dem, han har avdekket dem, 
han har apokolupsis dem, manifestert dem for oss ved Sin Ånd.) For 
Ånden ransaker alle ting, (og det er bare Én Ånden, og det er Guds Ånd.) 
For Ånden ransaker alle ting, ja, også dybdene i Gud. 
 
Sammenlign nå det med hva han sier videre. 11 For hvilket menneske 
forstår det som er av mennesker, uten menneskets ånd som er i ham? Slik 
er det heller ingen som forstår det som er av Gud, uten Guds Ånd. 
12 Men vi fikk ikke verdens ånd, men den Ånden, som er fra Gud, for at 
vi skal forstå det som rikelig er blitt gitt til oss av Gud. 
 
Ja vel. Så apostelen Paulus forteller oss her at selve grunnen til at vi mottar 
Guds Ånd, er for at vi kan kjenne og forstå de ting som er av Gud. Det er 
det hele. Så, når broder Branham sier: "du kan ha den rette læren og 
være feil i ditt hjerte," da sier han ikke at det å ha den rette læren mentalt, 
er det samme som å ha den ved åpenbaring. Det han sier, er at du kan 
være rett i din lære, men være feil i ditt hjerte. Det betyr bare at du har en 
mental oppfatning av at læren er riktig. Men hvis du ikke manifesterer livet i 
denne læren, da viser det at du ikke forstår den.  
 
Den andre delen av det, er der hvor han også sa: "En mann kan være feil 
i sin lære, men rett i sitt hjerte." 
 
Nå, du kan være rett i ditt hjerte, og fortsatt ikke ha Den Hellige Ånd. Broder 
Branham lærte oss det. Han sa:  
57-0113 Hva Hva Er Nødvendig For Å Lage Et Kristent Liv? 32. Nå vil 
jeg at dere skal høre etter en kort stund før vi avslutter. Jeg vil at dere skal 



legge merke til en ting og følge nøye med nå. Merk dere rekkefølgen i 
Skriften: "Jeg vil ta bort steinhjertet og gi dere et nytt hjerte." Vel, hjertet er 
bostedet for Den Hellige Ånd. "Og jeg vil gi dere en ny ånd." Jeg vil at dere 
skal se på rekkefølgen. Mange mennesker tar feil der. De tror at de fikk Den 
Hellige Ånd, men de fikk bare en ny ånd. Se her. "Jeg vil gi dere et nytt 
hjerte og en ny ånd. Og deretter vil jeg legge Min Ånd ... ”Nå, den nye 
ånden: Gud måtte gi deg en ny ånd, men det er en ny ånd som Gud ga deg 
slik at du kunne komme overens med Den Hellige Ånd. Med den gamle 
ånden som du hadde, da kunne du ikke komme overens med din nabo; du 
kunne ikke komme overens med deg selv; så da vet du at du ikke kunne 
komme overens med Gud. Så Gud gir deg en ny ånd. 
 
32 Og mange ganger under entusiasme, og hvis du ser på det livet som det 
lever ... Jeg håper jeg ikke sårer noen, men jeg håper at jeg viser det frem. 
Skjønner? Mange ganger sa tenker du at du har Den Hellige Ånd. "Å," sa 
du, "jeg sang; Jeg talte i tunger.” Ja visst. Når du er så nær det, kan du 
gjøre alt dette. Men det er ikke den Hellige Ånd ennå. Skjønner? Den 
Hellige Ånd bærer vitnesbyrd om Jesus Kristus. 
33 Nå, Han tok det, og hva gjorde Han? Ga deg et nytt hjerte, ga deg en 
ny ånd, og så legger Han Sin Ånd, Sin Ånd inn i deg. Det er akkurat 
som ... Du trenger ikke å gå rundt og late som du er en kristen mann. Den 
nye Ånden bringer et nytt liv. Den Hellige Ånd i din nye ånd, i ditt nye 
hjerte ... Ditt nye hjerte, din nye ånd og Den Hellige Ånd går midt i 
sentrum av din nye ånd, og din nye ånd går midt i sentrum av ditt nye 
hjerte.  
 
57-0120M Etterligning Av Kristendommen 110. Vel, når du gjør det, og 
ikke bærer Åndens frukt, da ... Du er i den nye ånden. Du pleide ikke å 
gjøre det, det er riktig, men Gud måtte gi deg en ny ånd. Hvorfor? Den 
ånden du hadde, kunne du ikke engang komme overens med deg selv, så 
hvordan skal du komme overens med Gud?  
111 Så, Gud måtte gi deg et nytt hjerte, ikke et hjerte som var lappet 
sammen. Et nytt hjerte; det er ditt intellekt som du tenker med, en ny måte å 
tenke på. Da gir Han deg en ny måte å tenke på. Ja, det stemmer. (Legg 
merke til at det nye hjertet et nytt tankesett, en ny måte å tenke på.) 
Så sa Han, etter det: "Og så vil Jeg gi deg en ny ånd." Hva er det? Et nytt 
begjær. "Jeg vil gjøre det som er rett." 
112 “Nå, jeg vet at jeg er kristen. Jeg er nødt til å ... Jeg vil røyke en til, og 
så kaster jeg den bort.” Skjønner? “Og jeg skal bare se. Jeg skal bare være 
hjemme i kveld, vet du. Jeg vil bare ... ”Alle disse små “bare, bare”, det 



stemmer helt. Eva stoppet bare et lite øyeblikk. Det var alt hun måtte gjøre. 
Men nå, det er den nye ånden. 
113 Legg så merke til rekkefølgen i Skriften. Etter at han ga et nytt hjerte, 
og en ny ånd, da sa Han: "Da vil jeg legge inn Min Ånd." Hva nå? Det er 
hva Skriften sier her. Det er rekkefølgen, Skriftens åndelige og numeriske 
rekkefølge. "Et nytt hjerte; en ny ånd; og deretter Min Ånd.” Deretter: Guds 
Hellige Ånd ... 
 
114 Guds nye hjerte som Han la inn i deg, sitter midt i sentrum av deg. Det 
er din impuls, hvor dine følelser går ut. Og den nye ånden sitter midt i 
sentrum av det nye hjertet. Og Guds Ånd, Den Hellige Ånd, sitter midt i 
sentrum av din nye ånd. Og der styrer Den følelsene dine.  
184 Men det er å akseptere Det, og å få et nytt hjerte, en ny ånd og Hans 
Ånd; en del av Logos, inn i deg, som kontrollerer følelsene dine! Og når 
Han taler gjennom Ordet, da svarer du tilbake til Ham. "Jesus Kristus er den 
samme i går, i dag og for evig." 
 
57-0127A Etterligning Av Kristendommen 90. Ja, se på rekkefølgen i 
Skriften. "Jeg vil ta bort det gamle steinhjerte, og Jeg vil gi deg et nytt 
hjerte." Det er den første tingen. Noen av dem stopper ved den første 
tingen. Nå, det er, du har akkurat begynt. Deretter sa Han: "Jeg vil gi deg 
en ny ånd." 
91 Det er der mange av dere pinsevenner feiler. Du måtte ha en ny ånd. 
Åh, du følte deg bra, og du følte deg slik: "Å, vel, jeg bare, åh, jeg har det 
bra. Jeg sluttet med mine vaner.” Vel, du har nettopp kommet i gang. Du 
har bare blitt fikset opp nå for å få det til. Du er bare kommet på linjen. Han 
måtte gi deg en ny ånd. Hvorfor? Du kunne ikke komme overens med 
deg selv, med din gamle ånd. Så hvordan kunne du da komme 
overens med Guds Ånd? Så han måtte gi deg en ny ånd. 
 
Matteus 13:15 For hjertet til dette folket er nemlig blitt forherdet. Deres ører 
har vanskelig for å høre, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle se 
med sine øyne og høre med sine ører, så de ikke skulle forstå med sine 
hjerter og vende om, så Jeg kunne få lege dem. 
 
Så, vi har å gjøre med hjertet som oppbevaringsstedet for Sjelen. Så hjertet 
og dets tilstand er derfor svært viktig på grunn av den innflytelsen som det 
har på sjelens tilstand. Du oppdrar et barn på den veien de skal gå, og når 
de blir gamle, vil de ikke forlate det. Derfor, hvis du oppdrar det barnet i en 
tilstand eller en atmosfære av vantro, da vil det ha en veldig sterk innflytelse 



på om de tror Guds Ord eller ikke. Et barn som er oppdradd i et svært 
respektløst hjem, vil ha en mye vanskeligere tid for å komme frem til et grep 
i hans behov for frelse, enn en som er oppdratt i et hjem hvor kjærlighet, og 
respekt for Gud blir undervist. Og den femfoldige tjenesten kan ikke gi deg 
en åpenbaring, men de kan forberede ditt sinn til å motta åpenbaring fra 
Gud. Og dere foreldre kan også forberede deres barns sinn til å motta 
Guds Ord. Det er din plikt innfor Gud som en forvalter av din husstand. 
 
Så, når den nye ånden kommer inn, det er dine nye begjær 
 
57-0120M Etterligning Av Kristendommen 111 Så sa Han, etter det: "Og 
så vil Jeg gi deg en ny ånd." Hva er det? Et nytt begjær. "Jeg vil gjøre 
det som er rett." 
112 “Nå, jeg vet at jeg er kristen… Men nå, det er den nye ånden. 
113 Legg så merke til rekkefølgen i Skriften. Etter at han ga et nytt 
hjerte, og en ny ånd, da sa Han: "Da vil jeg legge inn Min Ånd…" 
Skjønner? Hva nå? Det er hva Skriften sier her. Det er rekkefølgen, 
Skriftens åndelige og numeriske rekkefølge. "Et nytt hjerte; en ny ånd; og 
deretter Min Ånd.” 
 
Så, Paulus fortsetter med å si: 1 Korinterbrev 2:13 Dette taler vi også om, 
ikke i opplæring av menneskelig visdomsord, men i opplæring av Den 
Hellige Ånd, for det som har med Ånden å gjøre, blir forenet åndelig. 
 
Legg merke til at han sier: Den åndelige mannen, den mannen som er fylt 
med ånden, sammenligner det åndelige med de åndelige tingene. Han er 
ikke interessert i de naturlige tingene.  
 
Men legg merke til hva Paulus sier om den naturlige mannen. Det er 
mannen som ikke har Guds Ånd i seg. 1 Korinterbrev 2:14 Men et 
naturlig menneske aksepterer ikke det som er fra Guds Ånd, for det er 
nemlig dårskap for ham. Han er ikke i stand til å forstå det, (Han sier at 
han ikke kan forstå det. Hvorfor? Han forteller oss hvorfor, ...) for det 
bedømmes åndelig. Og hvis du ikke er fylt med ånden, kan du ikke 
bedømme det åndelige. 
 
15 Men den som er åndelig, (men den som er fylt med Ånden… for du kan 
ikke være åndelig uten å være fylt med Ånden. Og den som er fylt med 
Ånden,) bedømmer alle ting, men selv blir han ikke bedømt av noen. 



16 For hvem har kjent Herrens sinn, så han kunne belære Ham? Men vi har 
Kristi sinn. 
 
Husk nå i begynnelsen, at vi leste hvor broder Branham sa: Gud har gjort 
Sin åpenbaring så enkel at menneskene ikke kan se den, og de kan heller 
ikke forstå den. 
 
Og Paulus forteller oss at det som er av Gud, er dårskap for det naturlige 
menneske. Det er derfor han ikke kan forstå de ting som er av Gud. Han er 
ikke interessert i dem. 14 Men et naturlig menneske aksepterer ikke det 
som er fra Guds Ånd, for det er nemlig dårskap for ham. Han er ikke i 
stand til å forstå det, for det bedømmes åndelig. 
 
Vel, hvis du går tilbake til kapittel en, da vil du se hvorfor Paulus sa det han 
sa, om det faktum at du må ha Den Hellige Ånd for å forstå de ting som er 
av Gud, i kapittel to. Så, la oss lese hva han sa i kapittel en. 
 
1 Korinterbrev 1:17 For Kristus sendte meg nemlig ikke ut for å døpe, men 
for å forkynne evangeliet, ikke i visdomstale, for at ikke Kristi kors skulle 
gjøres betydningsløst. 
18 For ordet om korset er nemlig en dårskap for dem som går fortapt, 
men for dem som blir frelst, for oss er det en Guds kraft. 
19 Det er nemlig skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de 
forstandiges klokskap vil Jeg forkaste. 
 
20 Hvor er den vise? Hvor er den skriftlærde? Hvor er en 
diskusjonskyndig av denne verden? Har ikke Gud gjort denne verdens 
visdom til dårskap? 
21 For siden det nemlig var Guds visdom at verden ikke skulle kjenne 
Gud ved sin egen visdom, så behaget det Gud å frelse dem som tror 
gjennom forkynnelsens dårskap. 
22 For jøder ber om et tegn, og grekere spør etter visdom. 
23 Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for grekere en 
dårskap,  
24 men for dem som er utvalgt, både jøder og grekere, forkynner vi 
Kristus, Guds kraft og Guds visdom. 
25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er 
sterkere enn menneskene. 
26 For se på deres kall, brødre, at ikke mange vise etter kjødet, ikke 
mange mektige, ikke mange av høy ætt ble kalt. 



27 Men Gud har utvalgt de dåraktige i verden, for å gjøre de vise til 
skamme. Og Gud har utvalgt de svake i verden, for å gjøre de sterke til 
skamme. 
28 Og det som står lavt i verden, og det som blir foraktet, har Gud 
utvalgt, og det som ikke er noe, for at det som er noe, skulle ødelegges, 
 
Ordspråket 1:29 Fordi de hatet kunnskap og ikke ville frykte Herren,  
30 fordi de ikke ville vite av mitt råd og foraktet all min tilrettevisning,  
31 derfor skal de ete frukten av sine gjerninger, og av sine onde planer 
skal de mettes. 
32 For de uforstandiges villfarelse dreper dem, og dårenes trygghet 
ødelegger dem. 
33 Men den som hører på meg, skal bo trygt og leve i ro uten frykt for 
noe ondt. 
 
Nå, dette ordet som ble brukt i vers 32, de uforstandige, ble oversatt fra 
det hebraiske ordet pethaiy, og det betyr tåpelig, og godtroende, og en 
som blir lett forført og villedet. 
 
Denne formiddagen vil vi se på endetiden og de godtroende, disse som går 
fortapt. En person som er godtroende, blir lett bedratt eller narret; blir lett 
svindlet eller lurt. Mens en som bare er naiv, han mangler ganske enkelt 
verdenserfaring, visdom eller dømmekraft. Med andre ord så er de ikke 
sofistikerte. Et annet ord ville være at de er enkle. 
 
Vi leser i Word Of God Oversettelsen Ordspråket 1:29-32 Godtroende 
mennesker dreper seg selv på grunn av deres forkastelse. Dårer 
ødelegger seg selv på grunn av deres likegyldighet. 33 Men den som 
lytter til meg, vil leve uten bekymring, og vil være fri fra frykten for 
katastrofe." 
 
Så Gud sier: Hør på Meg, lytt til Min Røst, og Jeg vil spare dere for det som 
kommer over denne verden. De godtroende vil ikke lytte, og de vil heller 
ikke bry seg. Men de åpner seg opp for å lytte til det som de ønsker å høre, 
og de vil ikke høre på Meg og lytte, for å lære av meg, sier Herren.  
 
Expanded Bibeloversettelsen leser det på denne måten: 32 Dårer (de 
godtroende/de umodne) vil dø fordi de nekter å lytte, de vende seg 
bort. De (de godtroende) vil bli ødelagt fordi de ikke bryr seg om 



tilfredsstillelse. De har blitt selvtilfredse. De går sammen med horder av 
vantro, og som sauer til slakting, og de er ikke klar over det. 
 
Message Oversettelsen er ganske brutal, men det står: 29-33 Fordi du 
hatet kunnskap og ville ikke ha noen ting med Gudsfrykt å gjøre, Fordi 
du ikke ville ta mitt råd og feide til side alle mine tilbud om å trene deg 
opp, Vel, du har redet din seng, nå ligger du i den. Du ville ha din egen vei, 
nå, hvordan liker du det? Ser dere ikke hva som skjer, dere dårer? 
Likegyldighet dreper; selvtilfredshet er mord. Gi først akt på meg, og 
deretter kan du hvile. Da kan du ta det rolig, du er i gode hender." 
 
NIV Oversettelsen sier det på denne måten: "Fordi de hatet kunnskap 
og ikke valgte å frykte HERREN. Siden de ikke ville akseptere mitt råd 
og foraktet min irettesettelse, da vil de spise frukten av sine veier og 
bli fylt med frukten av sine ordninger. For de enkles villfarelse vil drepe 
dem, og selvtilfredsheten til dårene vil ødelegge dem; 
 
Voice Oversettelsen sier: Ordspråket 1:29 Fordi de foraktet kunnskap 
om mine veier, og de nektet også å respektere og hedre Den Evige, 30 
Fordi de avviste mine råd og avslo min korreksjon, 31 De vil sannelig få 
det som skal komme til dem: de vil bli tvunget til å ete frukten av sine 
onde veier; De vil måtte svelge alle konsekvensene av sine valg. 32 Dere 
skjønner, det er dette å vende seg bort fra meg, som bringer død til de 
enkle, og det er selvtilfredshet som ødelegger dårene. 
 
Vel, vi vet at verden jager etter livet, det samme løftet: "Dere skal ikke dø", 
hvis dere spiser av treet til kunnskap om godt og ondt. Det samme løftet 
som Satan, gjennom dyret i hagen, ga til kvinnen: "du skal sannelig ikke 
dø." Det er den samme løgnen som dyrets system har gitt til folket i 
endetiden, og de har trodd denne løgnen på nytt igjen. Og som vi påpekte 
for dere i Avdekking av Gud no 204, at dyret, i begynnelsen, laget et 
hybridliv ved dyret, sammen med kvinnen. Og det produserte et 
menneskeliv som var et hybrid. Slik også nå i denne sene timen, nå skal 
Satan, gjennom dyrets system, injisere menneskeheten med mRNA, laget 
av Astra Zeneca og Moderna. Og dette messenger RNA vil forene seg selv 
til deres DNA, og omskrive deres DNA-kode som Gud ga dem for å 
helbrede seg selv. Men det er ikke bare mRNA som angriper folket. 
Johnson & Johnson og Pfizer bruker ikke en mRNA, men de bruker celler 
fra aborterte babyer og aper for å gjøre det samme. Alle fire vaksiner vil 



angripe DNA og omskrive koden i DNA. Det bringer inn dyrets natur og 
hybridisere den menneskelige rase igjen.  
 
Og så leser vi advarselen fra apostelen Paulus i 2 Tessalonikerbrev 2:1 
Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi nærvær, brødre, og vår samling med 
Ham, ber vi dere 
 
Så apostelen Paulus forteller oss at ved tiden for Kristi Parousia, når den 
store samlingen til Kristus finner sted, da ber vi dere,  
2 om ikke så raskt å bli drevet fra vettet eller bli skremt, verken ved noen 
ånd eller ved noe ord eller ved brev, som om det kom fra oss, at Kristi Dag 
allerede er kommet. 
3 La ingen forføre dere på noen måte. For den kommer ikke uten at 
frafallet først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart, 
fortapelsens sønn. 
4 Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som Gud har 
erklært å være hellig, slik at han, som Gud, setter seg i Guds tempel, og 
viser fram seg selv, at han er Gud. 
5 Husker dere ikke at da jeg ennå var hos dere, fortalte jeg dere disse 
tingene? 
6 Og nå vet dere at det er Han som holder igjen, for at han kan bli åpenbart 
i sin egen tid. 
7 For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare 
Han som ennå holder tilbake, inntil Han har beveget seg bort fra å 
være i dens midte. 
 
Han som ennå holder tilbake, inntil Han har beveget seg bort fra å være i 
dens midte  
Nå, broder Branham forteller oss hvem denne er, som Paulus nevner her: 
Han som ennå holder tilbake, inntil Han har beveget seg bort fra å 
være i dens midte.  
 
61-0730E Den seksfoldige Hensikten Med Gabriels Besøk Til Daniel 
111. Se på menighetene av i dag. Her er det. Jeg håper det ikke sårer 
noen, men jeg er nødt til å si det. På den dagen vil det stå frem en 
antikrist. Nå, husk dette, når vi kommer inn i Seglene, at antikrist rir 
fremover der i disse Seglene. Daniel talte om det her, Prinsen som 
ville komme. Han ville bli kuttet av, Jesus ville bli det, for å gjøre 
forsoning for folket. Men den prinsen som ville stå frem, som ville 
forårsake den vederstyggeligheten til å gjøre en ødeleggelse, det var 



Rom gjennom Titus. Og på denne tiden er det igjen en prins som 
kommer ut av Rom, som skal gjøre det. Og han vil bli åpenbart i de 
siste dager. (Lytt nøye nå). Han vil gjøre seg selv til Gud, slik som Den 
Hellige Ånd advarer oss om i 2.Tessalonikerne det 2... La oss bare slå det 
opp, 2.Tessalonikerne. Og da vil dere ikke ha mitt ord, men Guds Ord: 
2.Tessalonikerne det 2. kapitlet og det 12. vers. La oss se: 
2.Tessalonikerne 2. La oss se. La oss begynne med det 7. vers "For 
lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet... (Dette er 
Paulus som taler ved Den Hellige Ånd.) ... Det er bare Han som ennå 
holder tilbake, inntil Han har beveget seg bort fra å være i dens midte. 
(Hvem er "han" her, vet noen det? Den Hellige Ånd, Han som holder 
tilbake.) Og da skal den lovløse bli åpenbart,... (Når da? Akkurat på 
den tiden når Den Hellige Ånd beveger seg ut, noe som er i ferd med å 
skje rett nå. Hva drar Han med seg? Han tar Menigheten med Seg.) ... 
den lovløse bli åpenbart... (Paulus taler under inspirasjon.) ... han som 
Herren skal ødelegge med Sin munns ånde og tilintetgjøre ved 
tilsynekomsten av Sitt nærvær. (Dette ordet, nærvær, er parousia. Så 
dette skal skje på den tiden for Parousia) (Den onde, selvfølgelig.) Dette er 
Satans nærvær, under Satans virksomhet, ved hjelp av all kraft, tegn 
og løgnens mirakler,... ("Vi har den største menigheten." "Vi har dette; Vi 
har dette. Dere må alle bli forenet sammen." Skjønner? "Vi er de største.") 
... løgnens mirakler, og med all urettferdighetens forførelse i dem som 
går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærligheten til sannheten, så de 
kunne bli frelst. Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens 
makt, så de skal tro løgnen, for at alle de som ikke trodde Sannheten, 
men hadde akseptert urettferdigheten, skal bli dømt. Får dere tak i det? 
Åh, du store. Nå, det er Paulus som taler... (Paulus taler om hva da? 
Menneskesønnens Parousia. Lytt til hva han sier, fordi det er to forskjellige 
Parousia her, Kristi Parousia og den ondes Parousia.) Den tiden når Guds 
Segl blir gjort kjent, Hans Ånd, Hans Navn, Hans nåde, alle disse 
andre store mysteriene som går ut nå, planer for Hans Menighet til å 
gå i Bortrykkelsen. Utgytelsen av Den Hellige Ånd har gjort dette. 
Dette er hva Han har gjort i disse siste dager.  
 
Og i Det Første Segl siterer broder Branham dette skriftstedet. Han 
forteller oss at det var ikke en løgn, men løgnen, løgnen. Den samme 
løgnen som Satan fortalte Eva. 
 
63-0318 Det Første Segl 87. For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i 
virksomhet (forførere, ser dere, forfører folk inn i noe, ser dere). Det er 



bare Han (Gud) som ennå holder tilbake, inntil Han (Menigheten, 
Kristus, Bruden) har beveget seg bort fra å være i dens midte. Og da 
skal den lovløse bli åpenbart… 
88 Ved brytningen av Seglet, i sin egen tid. Paulus sa: Ikke i min tid, men 
i den tid da han skal bli åpenbart. Skjønner? …som Herren skal 
ødelegge med sin munns ånde, … 
89 Vi skal komme til det etter en stund, sin munns ånde. Se hva det er. 
…og tilintetgjøre ved sin gjenkomst i herlighet. Den lovløses komme 
er etter satans virksomhet… 
90 Han, han, en mann som kommer etter satans virksomhet. …med all 
kraft, tegn og løgnens under, Og med all urettferdighetens forførelse, 
forfører folk ved urettferdighet, blant dem som går fortapt, (ikke denne 
Bruden), fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli 
frelst … 
91 Og Kristus er Sannheten, og Kristus er Ordet; men de ville heller ha 
en læresetning. Hmh! Skjønner? …så de kan bli frelst. Og av denne 
grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro en løgn. 
92 Det skulle vært oversatt der, da jeg kikket i leksikonet, løgnen, ikke en 
løgn. Løgnen, den samme han fortalte Eva. For at de som ikke trodde 
sannheten, men hadde glede i urettferdigheten, skal bli dømt. 
 
Hør nå. Jeg påpekte for et par uker siden hvor broder Branham sa at for å 
kunne gjøre dette, da måtte han ta det ut av den religiøse verden og inn i 
den politiske verden. Og det er det som skjer i dag. Så trosbekjennelsen er 
ikke en religiøs trosbekjennelse, det er et politisk mantra, en politisk 
trosbekjennelse.  
 
Broder Branham sa i talen 61-0319 Jesabel religion 102 Så en dag, etter 
at synden hadde krevd sitt offer, og Gud hadde brakt Sitt folk ned på sine 
knær … Jesabel tok alt, hun utryddet alt sammen, og hun vil gjøre det 
igjen! Det er SÅ SIER GUDS HELLIGE BIBEL: “Hun vil gjøre det igjen!” 
Hun er der på tronen nå, bak nikkedukken; vrir det akkurat til det hun vil, 
ingen kan stoppe henne. Nei visst, ingen vil stoppe henne nå, for det de 
ikke klarte å oppnå i de religiøse sirklene, det tok de inn i politikken, 
og der fikk de det til.  
 
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 synlige bli klart. 
 



102 Hm-hmh, det var nøyaktig det de gjorde. Og i det politiske vil det 
bli en boikott (og hva er en boikott? Det er en Ekskluderingskultur) som 
leder det nøyaktig tilbake til dyrets merke, like så sikkert som jeg står 
her. Ser dere? Og Bibelen sier det. 
 
8 Og da skal den lovløse bli åpenbart (åpent manifestert), han som 
Herren skal ødelegge med Sin munns ånde og tilintetgjøre ved 
tilsynekomsten av Sitt nærvær. 
9 Dette er Satans nærvær, under Satans virksomhet, ved hjelp av all kraft, 
tegn og løgnens mirakler, 
"Av alle slags onde bedrag rettet mot godtroende, av dem som går 
fortapt. Denne godtroenheten er forårsaket av det faktum at de ikke tok 
imot kjærlighet til sannheten slik at de kunne bli frelst. Og på grunn av 
dette, sender Gud dem en villfarende innflytelse som resulterer i at de 
tror løgnen, slik at alle de som ikke trodde sannheten, men hadde glede i 
ugudelighet, skulle bli dømt." 
 
Legg merke til Wuest Oversettelsen som sier at dette bedraget er rettet 
mot de godtroende, av de som går fortapt, og at denne godtroenheten 
er forårsaket av det faktum at de ikke har en kjærlighet til Sannheten. 
 
Så hvis bedraget er rettet mot de godtroende, så betyr det at de ble laget 
på den måten. Jeg liker hans illustrasjon av dem som går fortapt, det er 
rettet mot de godtroende. Og hvis du forstår hva et gir er, så er det laget 
på en slik måte at det passer perfekt til den godtroendes villfarelse. 
 
Og Paulus sa i Romerne 9:22 Men om Gud ønsket å vise Sin vrede og 
gjøre Sin kraft kjent, har Han likevel i stor langmodighet holdt ut med de 
vredens kar som var gjort fullt ferdige til ødeleggelse.  
 
2 Tessalonikerbrev 2:9-14 De som går fortapt, eller er i ferd med å gå 
fortapt. Livet renner ut som i en sprukken sisterne. Wuest 9-12 "hans 
komme og tilstedeværelse er i sfæren av alle slags onde bedrag rettet mot 
de godtroende, av dem som går fortapt, Så hva er årsaken til at de går 
fortapt? COVID19, og uansett hva slags annen bakteriekrigføring de vil 
dytte inn på folket, slik som Ebola. Dette blir brukt som et våpen, som 
Sakarja 13:12 taler om. Det vil mest sannsynlig komme i løpet av det neste 
året, eller noe sånt. 
 



Se her! Folket må gå til grunne. Og det går ikke til grunne i en religiøs 
forstand, at de tror på feil lære, og at det er grunnen til at noe skjedde med 
dem, slik at de dør. Nei, men det var det som folk trodde i årevis. Men 
broder Branham sa at de gjorde en endring. De kunne ikke oppnå dette i 
den religiøse verden, så de byttet det til den politiske verden. Åpne opp 
deres øyne, folk! Den katolske kirken, ved hjelp av hennes religion, vil aldri 
klare å få folk til å tro på hennes løgner. Så, hva gjorde hun? Hun tok 
kontroll over presidentvalget. Og hun kontrollerer nå verden som USAs og 
FNs politiske leder. Broder Branham advarte oss om at dette ville skje.  
 
Han sa i 61-0319 Jesabel Religion 102. For det de ikke klarte å oppnå i 
den religiøse verden, det tok de inn i politikken, og der fikk de det til. 
(Og han taler om den katolske kirken som brukte sine satellitter til å overta 
vår regjering for å kontrollere resten av verden.) Hm-hmh, det var nøyaktig 
det de gjorde. Og i det politiske vil det 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 sier det.  
 
Og så sier apostelen Paulus: "denne godtroenheten er forårsaket av det 
faktum at de ikke aksepterte kjærligheten til Sannheten slik at de kunne 
bli frelst." 
 
Det er Hebreerne 6:4 Det er umulig for dem som en gang har blitt opplyst, 
(og når skjedde denne opplysningen? Ved Kristi Parousia) og har smakt 
(opplevd) den himmelske gave, (den himmelske gaven er Den Hellige Ånd 
Selv) og har fått del i Den Hellige Ånd, 
5 og har smakt Guds gode ord, og kreftene fra den kommende tidsalder, 
6 å falle fra, og igjen bli fornyet til omvendelse. For de korsfester Guds 
Sønn for seg selv på ny, og setter Ham til skam. 
 
Få nå tak i hva Paulus sier rett etter dette ... Hebreerne 6:7 For jorden som 
drikker det regnet (og ikke glem at 5 Mosebok 32:1 forteller oss at regnet 
er læren) som ofte kommer ned på den, og som bærer avling (hva 
produserer avlingen? Læren) som er nyttig for den som har sådd den, (Og 
hvem sådde den? Menneskesønnen.) tar imot velsignelse fra Gud. 
8 Men hvis den bærer torner og tistler, er den forkastet, og 
forbannelsen nærmer seg. Og den ender med å bli brent. 
Legg merke til at Den ene produserer en avling fordi den har liv, og den 
andre har ikke noe liv. Derfor blir det ikke produsert noen avling, og det må 
bli brent. 



 
NIV, 1 Timoteus 4:1-2 Ånden sier tydelig at i endetiden vil noen forlate 
Troen og følge forførende ånder og ting som blir lært av demoner. Slike 
læresetninger kommer gjennom hyklerske løgnere, og deres samvittighet 
er blitt brennemerket som med et varmt jernstykke. Disse mennene er 
"Bevisste, men uten samvittighet". Ulydighetens barn. 
 
Amplified Wuest, 2 Tessalonikerne 2:10-12 "og ved ubegrenset 
forførelse til det onde og med alt ondt bedrag rettet mot de godtroende, 
av de som er i ferd med å gå fortapt. Denne godtroenheten blir 
forårsaket av det faktum at de ikke ønsket velkommen og aksepterte 
sannheten, men de nektet å elske den, slik at de kunne bli frelst. Derfor 
sender Gud dem en villedende innflytelse, en virksomhet av villfarelse og 
en sterk vrangforestilling, for å få dem til å tro det som er løgn. 
 
Denne nasjonen og denne verden forkastet Ropet fra Gud i 1956, det som 
Han personlig kom ned for å erklære. Og de forseglet sin egen undergang. 
Men bare tenk på dette, at de som aksepterte det, for oss åpnet Han opp 
Sitt Ord, Hans Segl og Daniels visjoner. Alle disse tingene er fortsatt skjult 
for dem som har forkastet Den Hellige Ånds Tjeneste i disse siste dager. 
 
Amplified, Judas brev 16 "Disse mennene skjeller ut (håner og spotter) 
noe de ikke er kjent med og ikke forstår." 
 
Legg merke til 2 ting her: De er ikke kjent med det, derfor forstår de det 
ikke. Så i stedet for å søke opp for å finne sannheten, så kan de bare 
gjøre det som de er forutbestemt til å gjøre, og det er å spotte den.  
 
2 Tessalonikerbrev 2:10 og med all urettferdighetens forførelse i dem som 
går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærligheten til sannheten, så de kunne bli 
frelst. 
11 Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal 
tro løgnen, 
12 for at alle de som ikke trodde Sannheten, men hadde akseptert 
urettferdigheten, skal bli dømt. 
 
La oss nå se på Wuest Oversettelsen igjen. "alle slags onde bedrag 
rettet mot godtroende av dem som går fortapt. Denne godtroenheten 
er forårsaket av det faktum at de ikke tok imot kjærlighet til sannheten 
slik at de kunne bli frelst. Og på grunn av dette, sender Gud dem en 



villfarende innflytelse som resulterer i at de tror løgnen, slik at alle de 
som ikke trodde sannheten, men hadde glede i ugudelighet, skulle bli 
dømt." 
 
Hva var den villfarende innflytelsen som Satan, gjennom dyret, la frem for 
Eva? "Du skal sannelig ikke dø." Denne løgnen hadde ingenting å gjøre 
med å forstå Guddommen, eller Nærværet eller noen annen lære fra Gud. 
Det hadde å gjøre med at de var blitt befalt å ikke bli injisert inn i seg selv, 
med slangens sæd. Slangens serum. Hans vaksine, hvis du ønsker å se 
på det i forståelsen nå i det 21. århundre. 
 
Gud sa: "Jeg er Gud som helbreder alle dine sykdommer". Du kan ta Guds 
Ord og leve! Eller du kan lytte til slangen som sier: "Injiser dette inn i deg, 
og lev." Gud sa: "Ved Hans sår er du helbredet." Slangen sa: "Injiser 
dette inn i deg, og lev." De var blitt befalt å holde seg unna slangen. De 
skulle ikke ha sex med ham, og slik injisere inn i menneskeheten en 
hybridisering av det livet som var i menneskeheten. Og den hybridiseringen 
ville føre til at døden ville sette inn. Jeg håper at dere kan se at den faktiske 
"Løgnen", det var ikke en religiøs indoktrinering. Det er en injeksjon av en 
annen form for liv inn i menneskeheten, for å leve. Det å ta vitenskapen 
fremfor Guds Ord.  
 
Og apostelen Paulus advarte oss i 1 Timoteus 4:1 Ånden sier klart at i de 
siste tider skal noen forlate troen og vende seg til forførende ånder og 
demoners lære. 
 
Og vi ser i 2 Korinterbrev 11:13-15 at Satans egne budbærere vil maskere 
seg som lysets engler.  
13 For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg 
til Kristi apostler. 
14 Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en 
lysets engel. 
15 Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til 
rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres 
gjerninger. 
 
Og apostelen Paulus kaller dem: "disse flotte apostlene er mer rettferdig 
enn Gud er rettferdig, men de er falske tvers igjennom. Og se hva de gjorde 
med den første menigheten. 2 Korinterbrev 11:1 Om dere bare ville bære 
over med meg i litt dårskap - ja, dere vil nok bære over med meg! 



2 For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. For jeg har forlovet dere 
med én mann, så jeg kan framstille dere som en ren jomfru for Kristus. 
3 Men jeg frykter for at slik som slangen forførte Eva med sin list, slik vil 
også tankene deres bli fordervet og drevet bort fra den helhjertede troskap 
til Kristus. 
4 For om den som kommer, forkynner en annen Jesus som vi ikke har 
forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke har fått før, eller et 
annet evangelium som dere ikke har godkjent før, da kan dere så gjerne 
leve med det! 
 
Galaterne 1:6 Jeg undrer meg over at dere så snart faller bort fra Ham som 
kalte dere i Kristi nåde, til et annerledes evangelium, 
7 som slett ikke er et annet. Men det er noen som forvirrer dere og vil 
forvrenge Kristi evangelium. 
8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere noe 
annet enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet! 
9 Som vi har sagt før, så sier vi nå igjen: Hvis noen forkynner dere noe 
annet enn det dere har mottatt, han være forbannet! 
 
Markus 7:7 Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud 
som om det var den rette lære. 
8 For dere setter Guds bud til side og holder fast på menneskers tradisjoner 
- slik som vasking av øser og beger, og mange andre slike ting gjør dere.» 
9 Han sa til dem: «Dere forkaster virkelig Guds bud, for at dere kan holde 
fast på deres egne tradisjoner. 
 
De forkaster Guds Ord til fordel for sine egne læresetninger. Og hva gjør 
dette? Det annullerer kraften fra Ordet i deres liv. Og da: De korsfester 
Ordet til seg selv. 
 
Hebreerne 6: 4 Legg merke til at de ikke kan korsfeste Gud, som er en 
Ånd. Men de kan korsfeste Ordet til seg selv. Og det er akkurat hva de gjør, 
noe som gjør at Ordet blir til ingen nytte for dem, på grunn av deres egne 
tradisjoner og trosbekjennelser. 
 
2 Tessalonikerbrev 1:10 når Han kommer for å bli herliggjort i Sine hellige, 
og bli hyllet i alle dem som tror, fordi vårt vitnesbyrd til dere ble trodd i den 
dagen. 
Vi skal motta Hans Herlighet inn i de hellige i denne tiden. Selve Guds sinn 
inn i oss.  



 
Og det bringer oss til Efeserne 1:17, hvor vi blir fortalt av apostelen Paulus 
at Gud, ved endetiden, vil gi oss visdoms og åpenbarings Ånd i kunnskap 
om Gud. Det skjer for at vi skal ha den sanne åpenbaringen. Og sammen 
med den en forståelse som ikke vil falle for endetidens bedrag, der religion 
og politikk har blitt blandet sammen. Og de tilbyr bare død. "...visdoms og 
åpenbarings Ånd i kunnskap om Ham, og at deres forstands øyne blir 
opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved Hans kall og hvor rik 
på herlighet Hans arv er i de hellige." 
 
La oss be... 
 


