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Forrige søndag begynte vi en miniserie i denne serien, kalt Avdekking av 
Gud, hentet fra broder Branhams tale som han forkynte den 14. juni 1964. 
Og det er 57 år siden, men det er fortsatt svært relevant for vår kristne 
vandring i dag. 
 
Vi begynte denne miniserien: Endetidens Hendelser"- Avslutningen Av Alle 
Ting, ved å lese to avsnitt, så vi vil gjøre det igjen denne formiddagen. 
 
Brother Branham sa i talen: 64-0614M Avdekking av Gud 81. Akkurat 
som Abraham ikke kunne se den sønnen, ingen tegn, ingen graviditet 
hos Sarah, ikke engang noen menstruasjoner eller noe. Men likevel: Gud 
sa det. Alt håp, selv hennes morsliv var dødt. Og livet i ham var borte. Og 
livsstrømmen hans hadde tørket opp, og hennes liv hadde tørket opp 
inni henne. “Og likevel: Han tvilte ikke på Guds løfte i vantro, men var 
sterk, og ga Gud ære. For han visste at Gud var i stand til å utføre alt 
det Han sa Han ville gjøre.” Det er slik vi må tro Ordet i dag. Hvordan vil 
det bli? Jeg vet ikke. Gud sa at det kom til å bli på den måten, og det 
avgjør saken.  
 
Broder Branham fortsetter med å si: 82. Hvem er denne mektige usynlige 
Personen? Hvem er Denne som Abraham hadde sett i visjoner? Til slutt 
ble Han manifestert i kjød, før sønnen kom. Gud Selv kom til Abraham 
i form av en mann, ved avslutningen. Manifestert! Han så Ham i et lite 
Lys en gang; han så Ham i visjoner; han hørte Hans Røst; mange 
åpenbaringer. Men rett før den lovede sønnen kom, da så han Ham i 
formen av en mann, og talte med Ham, og ga Ham mat og drikke. 
Skjønner? Legg merke til det, Gud Selv skjult i menneskelig kjød. 
 
Legg merke til at i begge disse avsnittene ser vi hvordan Abraham trodde 
Gud, selv om han aldri hadde sett Gud, eller noen bevis på at hun ventet et 
barn. Men på slutten av § 82, ser vi at Gud endelig kommer til Abraham på 
en manifesterende måte. Det forteller meg at da han gjorde det, da flyttet 
Han nå Abraham og Sarah inn i en ny fase, der løftet beveger seg fra det 
verbale løftet til en fase for en manifestasjon av dette løftet. Og det er den 
fasen jeg tror at vi har gått inn i som Kristi brud. Vi har talt om de løftene 



som Gud har for oss, men nå begynner vi å se utfoldelse, eller en 
manifestasjon av mange av disse løftene.  
 
I vår Tro-serie nr. 38, viste vi dere løftene i Parousia, gitt av Jesus, Paulus, 
Peter, Johannes og Jakob. Og i den neste talen, Tro nr. 39, gikk vi dypere 
inn i alle disse løftene om tegn og hendelser som skulle skje i Kristi 
Parousia.  
 
Vi fant ut at 79 av de 84 faktiske tegn og hendelser i Kristi Parousia, har 
allerede funnet sted. Så vi kan se at vi, Kristi brud, akkurat som Abraham, 
også har gått inn i en forandring, der det lovede Ordet nå blir til det 
manifesterte Ordet. Og det er derfor jeg har valgt å fortsette med denne 
studien av Endetidens Hendelser, og vise dere hvordan vi nå, veldig raskt, 
kommer til avslutningen av alle ting.  
 
Nå, i forrige uke viste vi dere Åpenbaringen kapittel 10, hvordan Gud Selv 
kommer ned som den mektige Budbæreren med et Rop, og det ropet er 
Budskapet, og etter den 7. jordiske Budbæreren erklærer Seg Selv, da vil 
alle Guds mysterier være åpenbart. Det inkluderer Mysteriet om 
Guddommen, Mysteriet om de syv menighetstidene og Mysteriet om de syv 
segl. 
 
Derfor, som dere kan se, så ville den syvende jordiske budbærerens 
gjerninger for det meste dreie seg om å avsløre Guds hemmeligheter. 
Dermed så vi fortsatt Ordet i Ordform, forkynt fra denne jordiske 
budbæreren. Men det meste av det som han talte på den tiden, hadde 
fremdeles ikke skjedd, med unntak av Menighetstidene og Seglene. De 
hadde allerede funnet sted. Men hans tjeneste forklarte hvordan de ble 
manifestert, selv om folket aldri fanget det opp ut fra det skrevne Ordet. 
 
Denne tjenesten har tatt oss fra et skrevet løftesord, til et talt Ord for denne 
tiden, som innledet manifestasjonen av tiden for dette skrevne og talte 
Ordet.  
 
Med andre ord, dere ser på ting i sammenheng med et tidspunkt, eller en 
tid. Og Malakias 4 startet opp en ny tid med utfoldelse og manifestering av 
Løftesordet. Og det begynte med erklæringen av Seglene, og fortsette 
videre som et Romersk lys («Roman candle» er et lite fyrverkeri som skyter ut 

lysende skudd), som går opp, og etter en opplysning kommer det en ny, og 



deretter enda en. Og alle disse lysene manifesterer herligheten i Guds 
hensikt og plan.  
 
I innledningen til Menighetstidsboken skrev William Branham, 
Menighetstidsboken kapittel 1 - Innledning - Jesu Kristi åpenbaring, 2. 
Selv om dette heftet vil ta opp ulike store læresetninger (som Guddommen, 
Vanndåp, etc.) som finnes i Åpenbaringen, kapittel 1 - 3, så er hovedtemaet 
å sette frem et detaljert studium av De Syv Menighetstider. Dette er 
nødvendig for å studere og forstå resten av Johannes Åpenbaring. 
Fordi, ut av Menighetstidene kommer seglene, og ut av seglene kommer 
trompetene, og ut av trompetene kommer Vredesskålene. (Og jeg vil 
gjerne kommentere, det er der vi er i dag, vi ser faktisk på at Vredesskålene 
åpner seg opp, og de avslører hva hver Vredesskål, eller dommen er, over 
denne verden.) 
 
Han fortsetter: "Akkurat slik som det første utbruddet av et romersk lys, 
kommer Menighetstidene frem med en mektig innledende opplysning, 
uten den kunne det ikke være noe mer lys. Men når glansen fra De Syv 
Menighetstidene er blitt gitt ved Guddommelig åpenbaring, da blir det 
etterfulgt av lys etter lys, inntil hele Åpenbaringen åpner seg vidt opp 
foran våre undrende øyne. Og vi, oppbygget og renset ved Hans Ånd, blir 
gjort rede for Hans strålende tilsynekomst, vår Herre og Frelser, Den 
ene sanne Gud, Jesus Kristus. Denne utarbeidelsen er fremsatt i 1. person, 
da det er et budskap fra mitt hjerte til folkets hjerter. Spesiell flid er blitt tatt 
for å sette stor forbokstav på alle navn og titler, substantiver og pronomen, 
etc., som angår Guddommen, og også ordene: Bibelen, Skriften og Ordet, 
da vi anser dette for å være riktig når vi taler om Guds majestet og Person 
og Hans Hellige Ord. Jeg ber om Guds velsignelse over enhver som leser 
dette. Og må en porsjon med opplysning ved Guds Ånd være over 
hver og en. William Marrion Branham 
 
Ja vel, så vi ser at han beskrev denne prosessen med å bevege seg fra det 
skrevne Ordet, og så blir det talt. Og ut fra dette at Det ble talt, har våre 
forstands øyne blitt opplyst. Og når hver ny del av puslespillet blir åpent 
manifestert, da ser vi et større og større bilde utfolde seg av Den Mektige 
Budbæreren, og Hans hensikt med å vise Seg Selv frem i denne siste tiden.  
 
Nå, denne effekten av det Romerske lyset som han fortalte oss i 
«Innledningen til Menighetstidssboken», er veldig viktig. Fordi, frem til 
menighetstidene var blitt åpnet, så forble seglene fremdeles forseglet. Men 



når de mystiske Menighetstidene var blitt åpnet opp, da kunne mysteriet om 
seglene bli åpnet. Og når mysteriet om De Syv Segl var blitt åpnet opp, da 
kunne vi se hva Trompetene var, og hvordan hver Budbærer hadde en 
trompet, som var hans budskap. Og når trompetenes mysterium var blitt 
åpnet opp for oss, da tillot det oss å se at det også fulgte Vredesskåler 
sammen med hver budbærer. Derfor, inntil alle disse mysteriene var blitt 
erklært, og dermed hadde blitt avsluttet, da kunne den mektige 
Budbæreren, Gud Selv, ennå ikke erklære at "Tid skal ikke være mer", 
fordi det var fortsatt ting som skulle finne sted. Det var fortsatt ord som 
skulle bli manifestert i Ordet.  
 
Så, mellom denne avslutningen av mysteriene og frem til den tiden når Han 
roper ut: "Tid skal ikke være mer", eller som noen oversettelser sier: "Tid 
skal ikke bli noe mer forsinket", da ser vi denne avsløringen, 
avdekkingen eller manifestasjon av Guds lovede Ord som kommer inn i en 
fullstendig manifestasjon. Og når det er over, da vil vi oppleve at: Tid skal 
ikke være mer." 
 
Og det betyr at det vil komme et frafall av alle ting frem til alle ting har fått 
sin ende, slik som broder Branham sa det. Og det betyr død, det er borte, 
og det er da ikke lenger noe liv igjen i noe av det som er på jorden. 
 
Som vi nevnte sist søndag, at vi også har sett på hvordan kommunismen 
har kommet sammen for å få en slutt på alle ting.  
 
Vi leste i forrige uke hvor broder Branham sa i talen: 58-1130 Vekter, Hvor 
Langt Er Det På Natt 93. Og jeg så dem sette opp sine drama, og jeg har 
tenkt: “Åh, vi står langt der borte på det tårnet, langt over alt annet i denne 
verden. Og vi ser på to av de største tingene; tiden som renner ut, og 
Herrens komme.” Snart: "Tid skal ikke være mer." "Det vil ikke være 
noe mer tid," og vi har Herrens komme. 
94 Og antikrist, han har sine undersåtter satt opp der. Han har 
kommunismen. Han har de forskjellige ismene: han har kirkelighet, han 
har katolisisme, han har protestantisme. Han har gjort alt klart, for å 
lage et stort show. 
95 Men jeg er så glad for at det er en Far i Himmelen. Han har også Sine 
personer satt opp for dette store dramaet. Når antikrist tar dem med 
inn i en død av alle ting, til og med tid, da er Gud klar i Sitt drama, til å 
løfte sin menighet inn i evigheten, inn i Evighetens salige rike, 
sammen med Gud selv. Når disse gamle elendige kroppene vil bli 



forandret, og gjort lik med Hans Eget herlige Legeme, og dette 
forgjengelige skal ikle seg udødelighet. Og vi skal for alltid stå i Hans 
skikkelse. 
 
Så vi så på hvordan kommunismen har kommet sammen med katolisismen 
for å ta ned alt det som har blitt holdt kjært for vanlige menneskers hjerter, 
helt til omtrent alle deler av kristent liv er blitt helt borte.  
 
Broder Branham advarte oss om å være på vakt for at dette skulle skje i 
talen 63-0707M Anklagen 339. Hvorfor er det slik? Hvorfor ble Russland 
kommunistisk? På grunn av deres vulgære skittenhet, og den katolske 
kirkes kraftløshet. Og det er nøyaktig derfor denne nasjonen er blitt 
overtatt av kommunismen i et felleskirkeråd, og har tilsluttet seg til 
Den katolske kirke. Og kommunismen og katolisismen vil forene seg 
sammen, vet dere, og her gjør de det. Hvorfor? Fordi de har forkastet 
Evangeliet som atskiller dem og gjør dem til et annerledes folk! 
 
Og alt vi trenger å gjøre for å forstå denne avslutningen av alle ting, er å 
lese de 45 kommunistiske målene. Og de er for det meste de samme 
målene som jesuittene har. Og pave Francis er leder for dem. 
 
Kommunistisk mål nummer 27. Infiltrer menighetene og erstatt 
"åpenbart religion" med "sosial religion". Svekk tilliten til Bibelen og 
understrek behovet for en intellektuell modenhet, som ikke trenger noen 
"religiøs støtte". 
 
Alt du trenger å gjøre, er å slå på radioen. Og der er det ingen som lenger 
taler om åpenbaring av Guds Ord. Alt sammen dreier seg nå om å 
"fokusere på familien". Åpenbaring setter fokus på Gud. "Å fokusere på 
familien, setter fokus på psykiatri og menneskets måte å løse problemer i 
ekteskapet og familiene. Jeg beklager, men få familien over til et Åpenbart 
Ord, og problemene vil bli løst. Alle i familien vil da bli fokusert på Guds 
plan for dem, i denne tiden.  
 
Hvis du kan skape en atmosfære i ditt hjem som er så sentrert på Kristus, 
og så fokusert på å gjøre seg klar for Ropet, og vende seg til 
Oppstandelsens Røst. Da vil all krangel opphøre. Fordi krangel er blitt skapt 
av et fokus på det selviske: «Meg Først». Få i stedet et fokus som er 
sentrert på Kristus, hvor Evig Liv er å leve for andre. 
 



Kommunistisk mål nummer 28. Eliminer bønn eller en hvilken som helst 
fase av en religiøs uttrykkelse i skolene, på det grunnlaget at det bryter 
med prinsippet om "Adskillelse mellom kirke og stat". 
 
Hvorfor er dette så viktig å få igjennom for det kommunistiske katolske 
maktspillet? Fordi, når troen er blitt fjernet, da vil folket i stedet bli vendt til å 
ha en falsk tro på maktstrukturen. Og det er derfor at så mange mennesker 
har akseptert vaksinen som sin frelser, i stedet for Kristus, Han som er vår 
Helbreder.  
 
Vi er blitt advart av Jesus om at ved tidens avslutning, da vil det være veldig 
vanskelig å klare å finne tro noen steder. Og tro er En Åpenbaring. Det er 
det som Guds profet lærte oss.  
 
Så vi ser nå Enden på Tro. Og vi finner at Jesus nevner dette i Lukas 18:8 
Jeg sier dere at Han skal skynde seg å gi dem deres rett. Men når 
Menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på jorden? Det vil 
være et frafall fra Troen. 
 
Enden på kjærlighet. 
Matteus 24:12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald 
hos de fleste. 
 
Og sammen med at troen får en ende, da ser vi også at oppslutningen om 
Menighetens møter får en ende. Fordi, hvis troen på Guds Ord avtar, helt til 
den er blitt død, da vil det medfølge at oppslutningen om menighetens 
møter også vil falle ved veikanten. 
 
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. 
 
1 Timoteus 1:19 og når det gjelder troen, har de forlist. 
 
De frafalne kan ikke bli fornyet til omvendelse.  
Hebreerne 6:6 For de korsfester Guds Sønn for seg selv på ny, og setter 
Ham til skam. 
 

Og vi forstår at de utvalgte ikke vil være blant dem som faller ifra. Men det 
skal skje et stort frafall, det er mange som faller ifra. Og for dem er det 
umulig å forny tilbake sitt sinn igjen. Fordi, la oss innse det: Det å falle ifra, 



skjer først i sinnet, før handlingen finner sted. Så deres sinn mottok aldri 
sannheten. Og dermed, som en vantro, de bare stod der og ventet for å 
finne feil. Og straks, når de tenker at de har funnet feil, da blir deres sinn 
fullstendig konsentrert rundt den feilen. Og uansett hvor liten den kan se ut, 
så fremtrer likevel den feilen som mye større i deres sinn, enn den 
sannheten som de avviste. Så denne handlingen til å falle ifra, virker logisk 
for dem. Altså, det å falle ifra, begynner først i sinnet. Deretter blir det 
etterfulgt med en handling til å forlate Ordet. 
 
2 Tessalonikerbrev 2:3 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. 
 
Så samtidig med dette frafallet fra troen, så vil det også komme et frafall fra 
det å være forsamlet sammen. Og enda mer etter hvert som vi ser at dagen 
nærmer seg.  
 
Det virker så rart for meg å se denne yngre generasjonen av mennesker 
som ser ut til å ha tid til jobbene sine, og til familieferiene sine, og til ethvert 
sportsarrangement som deres barn måtte være involvert i. Men de har ikke 
tid til å komme og tilbe Gud sammen med andre likesinnede hellige.  
 
Apostelen Paulus advarte oss i Hebreerne 10:23 La oss uten å vakle 
holde fast ved bekjennelsen av vårt håp (Engelsk Bibel sier: vår tro), for 
Han som gav løftet, er troverdig. 
24 Og la oss se til hverandre for å tilskynde til kjærlighet og gode 
gjerninger. 
25 Og la oss ikke forlate vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, 
men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at 
Dagen nærmer seg. 
26 For dersom vi synder med vilje etter at vi har fått erkjennelse av 
sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for synder, 
 
La meg lese det fra Expanded Bibelen: 23 La oss holde fast uten å vakle 
til det håp som vi har bekjent, fordi, Vi kan stole på at Gud gjør det han 
har lovet. Han som ga løftet, er trofast. 
 
Og Han, Gud, er ikke bare trofast til å holde det Han har lovet oss, men vi 
ser faktisk daglig at Han tar hånd om Sine løfter. Og skal vi deretter 
bestemmer oss for at det er andre ting som er viktigere for oss enn å 



komme for å tilbe Ham? Jeg blir veldig lei meg når jeg ser folk som har 
mistet sin første kjærlighet. De har tillatt andre ting til å krype inn og kvele 
Ordet. Og til slutt vil de ikke bli tatt med.  
 
Jeg har ofte følt en fornemmelse av den Hellige Ånd, at Han vil komme, når 
vi er forsamlet her. Slik som i drømmen til Billy Paul, han var i menigheten, 
og broder Branham kom inn gjennom døren og sa: Kom igjen Billy, vi må 
dra. Herren vil være her før morgenen kommer. Jeg tror at det vil være slik 
en dag.  
 
Så Paulus sier i vers 24 La oss tenke på hverandre og hjelpe hverandre 
[eller, hvordan kan vi anspore, vekke og oppmuntre hverandre] til å vise 
kjærlighet og gjøre gode gjerninger. 25 Dere skulle ikke være borte fra 
[forsømme, forsake]·menighetens møter [det å komme sammen], slik 
som noen gjør (noen forlot kristendommen og vendte tilbake til 
jødedommen), men dere skulle oppmuntre hverandre til å stå trofast 
sammen med Kristus og de andre troende, og enda mer ettersom dere ser 
at dagen kommer, Herrens dag, når Kristus skal komme tilbake. 
 
Så hvordan starter dette frafallet fra Troen? Ved å falle bort fra en 
regelmessig tilbedelse og tilstedeværelse på menighetens møter. Det viser 
at du ikke har de rette prioriteringer for de dagene når menigheten har 
møter.  
 
Du løsnet på tøylene, du sviktet bønnemøter på onsdag kveld. Og så, 
ganske snart begynner du å utebli fra søndagsmøtene også. Og før du vet 
ordet av det, er du blitt en frafallen, og du er falt bort fra Troen. Du har ikke 
lenger noe begjær etter å komme tilbake inn i Hans nærvær. Og hvis det er 
din tilstand, tror du da at det har gjort deg rede for en bortrykkelse?  
 
Min Bibel sier: "Bruden har gjort seg selv rede?" Og hvordan tror du at hun 
har gjort seg selv rede? Ved å gjøre alt hun kan for å være i Hans nærvær. 
Familien min vet hva det vil si å kjøre mer enn 70 miles hver onsdag kveld 
for å komme til møter. Det var den gang da vi ikke hadde noen møter her 
nede fordi vi leide en menighetsbygning da. Og vi kjørte til De Graff, Ohio, 
for å ha møter på onsdagskvelder, med barna og alt. Og da, i 15 år, hver 
onsdag kveld, kjørte vi mer enn 70 miles hver vei til Kentucky, for å være 
med på møter.  
 



Mine to eldste barn hadde kjørt 100 000 miles da de var tre år gamle. Og 
de gjør fortsatt alt de kan for å være til stede her, og tilbe sin Gud. 
 
De har hele livet gjort seg selv rede. Og jeg er ekstremt stolt av dem for det 
engasjementet de har hver uke, hver måned og hvert år. Og det er den type 
forpliktelse som Gud ønsker i Sin Brud. 
 
Men disse som ikke engang kan gi Gud tid, tror dere de er rede for en 
bortrykkelse? Nei, de er frafalne, og på vei til å falle bort.  
 
Og det triste er at i denne Laodikea-tidsalderen som vi lever i, de vet ikke 
engang om sin egen tilstand, fordi: "De er rike, har fått overflod og har 
ikke behov for noen ting. Og de vet ikke at de er elendige, ynkelige, 
fattige, blind og naken." Den samme tilstanden som hos folket i Laodikea. 
Og tror du at Gud vil ta dem ut herfra før trengselstiden starter opp? Ikke i 
det hele tatt. Han forteller oss hva Han synes om dem. Han sa: Jeg ville 
helst at du er kald eller varm. Men fordi du er lunken, og verken er kald 
eller varm, da vil Jeg spy deg ut av Min munn. Det er den store 
avvisningen, det vil være den store atskillelsen. 
 
Jeg har 40 års erfaring som pastor. Så jeg vet at dette som jeg nettopp har 
fortalt dere, det er nettopp slik det skjer på hver gang. Og ganske snart er 
de helt ute igjen i denne verden. Når du ikke lenger kommer til menighetens 
møter når dørene er åpne, da er det bare én ting å si: "Du er en frafallen". 
Det finnes ingen annen måte å beskrive din tilstand på.  
 
Og så ser vi at også nåden får en ende. Og når nåde beveger seg bort, da 
kommer vanære inn. 
 
65-1212 Nattverd 58. Hvis vi sier: "Vi tror på Jesus Kristus. Han frelste oss 
fra synd, og vi er blitt døpt i Jesu Kristi Navn." Nå, vi bringer skam over 
Ham, vi gjør ting som er galt, og vi må betale for det. Og en annen ting: 
Når vi gjør det, da prøver vi å bekjenne én ting, og gjøre noe annet. 
59. Det er problemet med oss i dag. Hva jeg tenker ... Jeg sier om "oss", 
meg, og den menigheten som Herren Gud har latt meg tale til i løpet av de 
siste timene: Vi tror at vi er ved enden av tiden. Vi tror at Gud har gitt oss 
et Budskap. Det er blitt ordinert av Gud, Det er blitt bevist av Gud, Det 
er blitt vist frem av Gud. Nå må vi komme til Ham med ærbødighet og 
med kjærlighet og med renhet i hjerte, sinn og sjel.  
 



62-0705 Jehova Jireh del 1, 124. Abraham, da tok Abraham, ... i det 14. 
verset av det 13. kapittelet, etter at Lot skilte seg fra ham, og Abraham 
adlød Gud fullstendig, da kom Gud til ham. Nå var Han klar til å velsigne 
ham. 
125 Og pinsevennene må kommer seg vekk fra alle trosbekjennelser og 
dogmer. De oppfører seg som verden, og ser ut som verden, og snakker 
som verden. Og de blir hjemme på onsdag kveld for å se «We Love 
Susie» i stedet for å komme til bønnemøte, og slikt som det. De betaler 
tienden sin til en predikant her ute på et slags radioprogram, en som gjør 
narr av det som du står for, det stemmer. Og alle disse tingene som de 
holder på med som pinsevenner, det er en skam!  
 
Og igjen sa han i talen 55-0312 Kristi Merke 38. Og ikke glem tittelen på 
denne talen når du leser dette. "… når vi burde være på våre knær og 
gråte for de synder, de vederstyggeligheter og den skam som blir 
gjort i byen. Vi ser ut til å være helt uten bekymring for de fortapte. 
Amen. Amen. Det er riktig. Dere vet at det er sannheten. Uten bekymring 
for de fortapte ... "Bare så lenge vår kirke vil ha suksess, slik at vi har den 
største forsamlingen på søndager." Alle holder seg hjemme på søndag 
kveld og ser på TV. 
I dag var jeg i en av de største kirkene i byen. Et av medlemmene sa: “Vi 
har tre tusen mennesker her på søndag formiddag. Søndag kveld har vi 
ikke halvparten av det.” De kommer alle til kirken for å utføre sin 
religion. Og så går de hjem igjen, de ser på TV, de tar en liten tur ut i 
distriktet. Vel, det er en skam. Det viser at det mangler noe i hjertet. 
Amen. 
 
Og er ikke det en hjertetilstand når nåden beveger seg ut, og blir erstattet 
av vanære? Har du ingen forpliktelse til å hedre Gud med din 
tilstedeværelse i møtene? 
 
Men vi kommer til en tid, når alt sammen kommer til å være over. Gud 
advarte oss om at det vil komme til dette, en dag. 
 
Jesus forteller oss i Åpenbaringen 22:11 Den som gjør urettferdighet, 
(har en urett ferd som ikke er i samsvar med Ordet) la ham fortsatt gjøre 
urettferdighet! Den som er moralsk uren, la ham fortsatt være moralsk uren! 
Den som er rettferdig, la ham fortsatt være rettferdig! Den som er hellig, (er 
helliggjort og satt til side for tjeneste) la ham fortsatt være hellig!» 
 



Og så, når nåden beveger seg ut og blir erstattet av vanære, da kommer vi 
til enden på godhet, renhet og anstendighet, slik som vi nettopp leste i 
Åpenbaringen 22:11 Den som gjør urettferdighet, la ham fortsatt gjøre 
urettferdighet! Den som er moralsk uren, la ham fortsatt være moralsk uren! 
Den som er rettferdig, la ham fortsatt være rettferdig! Den som er hellig, la 
ham fortsatt være hellig!» 
 
Og vi ser denne tilstanden nevnt i Jesaja 5:20 Ve dem som kaller det onde 
godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør 
bittert til søtt og søtt til bittert! 
 
Og igjen nevner også apostelen Paulus dette i 2 Timoteus 3:12 Men også 
alle de som vil leve på en gudfryktig måte i Kristus Jesus, vil bli forfulgt. 
13 Men onde mennesker og bedragere blir stadig enda mer onde. De 
forfører og blir forført. 
 
Nå, så langt har vi sett på de Åndelige egenskapene i frafallet, men hvilke 
andre ting kan vi se, noe som lar oss vite at vi er ved avslutningen av alle 
ting?  
 
Så, hva er det som skaper et komplekst samfunn, slik som den vestlige 
kulturen, slik at den kan kjøre effektivt? 
 
Men det som vi faktisk ser på i dag, er heller deres nedgang og deres 
bortgang. Med denne åndelige blindheten i folket, da ser vi slike mentale 
mangler som vi aldri tidligere har sett. 
 
Bevegelsen for denne nye grønne avtalen er intet mindre enn et tegn på en 
vanvittig mental galskap, og en total mangel på resonnement. Is- og 
snøstormen i Texas var en veldig god manifestasjon av denne mentale 
mangelen. Omtrent en tredjedel av strømmen til nettet kommer fra 
vindmøller. Og da var denne tankegangen så sterk, om at alt må være 
grønn energi, at de ikke helt tenkte gjennom det. Og så, når den første 
snøstormen treffer regionen, var halvparten av staten uten strøm i svært 
lang tid. Hvorfor? Fordi ingen hadde tenkt på at snø og is som fryser fast på 
vindmøllebladene, vil hindrer dem i å dreie rundt. 
 
Og denne mentale mangelen er på størrelsen av en pandemi blant de 
liberalt tenkende menneskene. Se på Kongressen, og du ser ikke noen 
sunn holdning, fordi folk er forpliktet til et ideal. Det du ser, er galskap som 



går berserk fra toppen og ned. Og denne grønne nye avtalen er prikken 
over i-en.  
 
Så vi ser et bortfall av folkets mentale skarpsindighet. For mer enn 20 år 
siden forkynte jeg om "fordummingen av Amerika". Og vi ser mer og mer av 
det for hvert år. Mental helse har beveget seg bort, og er blitt erstattet med 
galskap.  
 
De dreper de uskyldige spedbarna, men de hevder å være der for barna. 
Det er helt sinnssykt. De tillater at barna selv skal få lov til å bestemme 
hvilket kjønn de vil være? All denne galskapen i LHBTQRSTUV (En 
forkortelse for forskjellige unormale seksuelle legninger, slik som: Lesbiske, 
homofile, bifile, transpersoner, osv.) viser at et sinn som er uten Kristus, er 
bare egnet for én ting, ødeleggelse og død. Og de vil også få det som de 
ber om. Bare vent og se. 
 
Og så har vi bensinmangel. Og de har i årevis hevdet at oljen er omtrent 
borte. Og derfor vil vi se gassmangel, og vi har begynt å se delemangel, og 
mangel på nye biler, og telekommunikasjonsbrudd, og nettforstyrrelser på 
grunn av strømmangel og mangel på Microchip. 
 
Så du kan ikke få deg en ny bil fordi de ikke kan få tak i en microchip, som 
er så liten at den kan passe inn i hånden til en nyfødt baby. Og så fortsetter 
de bare med å montere ferdig bilene. Og deretter fjerner de en chip ut av en 
bil, for å kjøre en annen bil til sin oppstillingsplass. Og deretter tar de den 
chipen ut igjen, og setter den inn i den neste bilen som kommer ut av 
produksjonslinjen. De må bruker den til å kjøre den neste bilen til 
oppstillingsplassen. Og de gjentar denne prosessen på nytt og på nytt.  
 
Og det samme gjelder for nye ATV kjøretøy, nye bobiler, nye traktorer, nye 
lastebiler og også de fleste apparater og kommunikasjonsutstyr. Og det er 
ikke bare en mangel på microchip, men også råvaremangel. Alt sammen er 
i ferd med å forsvinne bort.  
 
Jeg tror at sølv er det beste eksempelet vi kan se på. Fordi i Skriften ser vi 
at sølv representerer forløsning. Men i økonomien er sølv representert i 
nesten alt som blir produsert i dag. Og ifølge US Geological Survey 
(USGS), er det blitt offentlig uttalt at verdens sølvforsyning vil bli oppbrukt 
innen 2025. Dette vil gjøre sølv til den første av de mye brukte industrielle 
varene, som vil bli utilgjengelig. 



 
Sølv er nå sjeldnere enn gull, og vil være det for all tid. Fra dette tidspunktet 
henter vi kun ut fra dagens sølvproduksjon alene. Og fra nå av vil 
etterspørselen etter sølv overgå det som blir produsert, uten unntak.  
 
Og uten sølv vil all produksjon av følgende elementer stoppe opp. Så, når 
jeg navngir disse produktene, tenk over hvordan livet vil være uten dem. 
Tenk over hvordan samfunnet vil kunne fungere uten disse produktene. 
 
Ikke noe mer elektronikk 
 
Sølv leder mer strøm og varme enn noe annet metall på markedet, noe 
som gjør det til en hovedkilde for bruk i elektriske systemer. Du finner 
sølv i: 
 
Solcellepaneler 
Alle PC-kort 
Vindmøller 
Elektriske motorbrytere 
Pumper 
Lysbrytere 
Batterier 
Høyttaler- og hodetelefonledninger 
CD-er/DVD-er/Blu-Ray 
Tastaturer 
Datamaskiner, nettbrett, iPad og iPhones, og i alle andre 
mobiltelefoner 
 
Når du skriver på datamaskinen, starter bilen, ser på klokken eller 
lytter til musikk, da er du avhengig av det sølvet som er i den enheten, 
for å sikre at alt fungerer som det skal. Siden vi lever i et så 
elektronikkavhengig samfunn, da er det ikke mulig å klare seg uten den 
daglige teknologiske fordelen som sølvet gir. . 
 
Og hva med legemidler? 
 
Du tror kanskje ikke at sølv har så mye til felles med 
legemiddelindustrien, men tro om igjen. Neste gang du beundrer din 
samling av sølvdollar, husk da at det samme sølvet kan spille en rolle i 
å beskytte dine tenner eller huden mot infeksjon. Det kan til og med 



bidra til å redde livet ditt. Alle bord brukt til operasjoner og fødsler er 
impregnert med Sølvioner for å drepe bakterier. Og all medisinsk 
behandling bruker maskiner som har sølv i sine datapaneler for å 
kunne foreta behandlingen. 
 
Og så ser vi at sølvets innflytelse på de sanitære forhold eksisterer 
både på sykehuset og i hjemmene. Sølv brukes i: 
 
Behandling av brannskade 
Katetere 
Proteser 
Tannfyllinger og fluoridbehandling 
Kirurgiske nåler og suturer 
Høreapparater 
 
Sølvets antibakterielle egenskaper gjør det perfekt for å forhindre 
infeksjon og fremme en sunn kropp. Kolloidalt sølv har blitt brukt siden 
nybyggerne reiste over Hele Amerika. Sølvet drepte og forhindret 
kolera og dysenteri, og andre vannbårne sykdommer. Faktisk, da 
denne byllepesten, også kalt Svartedauden, ødela livet i Europa og 
drepte 25-50% av befolkningen, da ble bare de spart fra pestens vrede, 
som spiste med sølvbestikk og sølvtallerkener, og drakk fra 
sølvkopper, fordi sølvet bygger opp immunforsvaret. 
 
Sølv blir lagt inn i noen bandasjer på grunn av sin antimikrobielle effekt. 
Den medisinske bruken av sølv inkluderer bruk i sårbandasjer, kremer og 
som et antibiotikabelegg på medisinsk utstyr. Sårbandasjer som 
inneholder sølvsulfadiazin, eller nanoskopiske sølv-materialer, kan brukes 
til å behandle eksterne infeksjoner.  
 
Briller 
 
Tro det eller ei, men sølv spiller en viktig rolle med å hjelpe deg til å 
se. Som det mest reflekterende metallet i verden, så fungerer sølv 
harmonisk med glass for å holde visjonen klar og uskadet av skadelig 
lys energi. Noen produkter som bruker sølvreflekterende kvalitet, 
inkluderer: 
 
Speil 
Hjem- og kontorvinduer 



Frontruter 
Glass og keramikk i fly og romfartøy 
Solbriller 
 
90-99% av skadelige UV-stråler preller av glass som er belagt med 
sølv. Dette høye reflektivitets formatet hjelper deg med å kjøre trygt, 
beskytter øynene dine og beskytter deg mot det brennende sollyset 
som skinner inn gjennom vinduer. 
 
Sølvtøy og smykker 
 
Du er sannsynligvis mest kjent med sølvets rolle i sølvtøy og smykker. 
På grunn av sin strålende refleks, skinnende glans og holdbare 
rammeverk (når den er legert sammen med kobber), så fungerer sølv 
godt som et verdifullt statussymbol. Faktisk har gjenstander, som 
sølvbestikk og ringer, blitt laget i alle fall siden det 14. århundre. 
 
Vanlige sølvgjenstander inkluderer: 
Redskaper 
Tallerkener 
Ringer 
Halskjeder 
Armbånd 
Øredobber 
 
Sterlingsølv er den mest vanlige typen sølv som brukes til sølvtøy og 
smykker. Dette spesifikke metallet inneholder vanligvis 93% sølv og 
7% kobber. 
 
Energi 
 
Visste du at sølv spiller en nøkkelrolle i solenergi-industrien? Solceller 
belagt med sølv, absorberer lys og konverterer det til elektrisitet. I 
noen tilfeller kan disse cellene reflektere solcellelys inn i stikkontakter 
som skaper energi. 
 
Hvis du nylig har installert solcellepaneler på huset ditt, da har du sølv 
å takke for hjemmets nye strømkilde. Med hjelp av sølv kan du nå 
utnytte sollyset og skape miljøvennlig energi, og også redusere 
energikostnader over tid. 



 
Andre energiproduserende medier og objekter som bruker sølv, 
inkluderer: 
Satellitter 
Kjernefysiske kontrollstaver 
Vinduer med dobbel panorering 
Infrarøde teleskoper 
Husholdningsartikler og apparater 
 
Mange typiske husholdningsartikler inneholder sølv, noe som får dem 
til både å se bedre ut og fungere bedre. Sølv har mange positive 
egenskaper - dets ledningsevne, refleksivitet, formbarhet og 
antibakterielle natur, det gjør det til et pålitelig metall for en rekke 
apparater. Disse inkluderer: 
 
Kjøleskap 
Oppvaskmaskiner og vaskemiddel 
Musikkinstrumenter 
Klimaanlegg 
Fottøy 
Kamera 
Matbeholdere 
 
Neste gang du drar hjem for å lage mat, rengjøre, spille fløyte eller 
knipse bilder med kameraet ditt, huske da at sølv spiller en viktig rolle. 
 
Og la oss ikke glemme alle våre våpensystemer som forsvarer vårt land. 
Uten sølv måtte vi gå tilbake til kuler og bajonetter. 
 
Så bare det faktum at det ikke vil være mer sølv igjen til å utvinne, og alt 
sammen vil være oppbrukt innen 2025, det skulle fortelle deg rett der at vi 
er ved tidens avslutning. Og vi ser avslutningen av alle ting, slik at Den 
Mektige Budbæreren kan stå med en fot på land og en i havet, og 
proklamere at: "Tid skal ikke være mer." 
 
Og på toppen av det hele begynner vi å se matmangel. Og Bibelen forteller 
oss at det skal være hungersnød i landet.  
 



Johannes' åpenbaring 18:8 Åpb 18:8 Derfor skal hennes plager komme 
på én dag, død og sorg og hungersnød. Og hun skal bli fullstendig 
oppbrent med ild, for sterk er Herren Gud som dømmer henne. 
 
Lukas 21:11 Det skal komme store jordskjelv på forskjellige steder og 
hungersnød og pest. Og det skal bli gitt fryktelige syn og store tegn fra 
himmelen. 
 
Bare vent til de starter opp med den siste fasen av deres bedrag og 
kommer inn i de holografiske observasjonene av UFO og skremmende 
dødelige skapninger, for å bringe mer frykt på folket. Og menneskers hjerter 
har allerede begynt å svikte, på grunn av frykt. Hva da? 
 
Markus 13:8 For folkeslag skal reise seg mot folkeslag og rike mot rike. Og 
det skal være jordskjelv på mange forskjellige steder, og det skal være 
hungersnød og opprør. (Vet dere hva slags opprør? Det greske ordet der 
betyr «oppvigleri, opprør.» Og det har vi allerede vært vitne til.) Dette er 
begynnelsen til fødselsveene. 
 
Så oppstarten av sorgene er i gang, vil du ha tro når Han kommer tilbake? 
Vil du ha tro til å komme deg av gårde til et møte med oppstandelsen? 
 
Matteus 24:7 For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. 
Og det skal bli hungersnød, pest (Dette er pest i flertalls form. Er du 
forberedt på den neste pesten? Den kommer. Det vil være syv vredesskåler 
fulle av de syv siste plager, brødre og søstre. Det er et løfte fra Gud for 
denne tiden.) og jordskjelv på forskjellige steder. 
 
Og ikke bare en hungersnød etter mat og vann, men også etter den 
åndelige maten for den rette tiden. 
 
Amos 8:11 Amos 8:11 Se, dager kommer, sier Herren, Herren, da jeg 
sender hunger i landet, ikke hunger etter brød og ikke tørst etter vann, 
men etter å høre Herrens ord. 
 
61-0429E Usikker Lyd 51. En dag sa Gud: "Nå, du har profetert nok mot 
dem. Kom ut fra feltet, og jeg skal la dommene i din profeti regne ned 
over dem." Så Elias gikk opp på toppen av fjellet, var der oppe i tre og et 
halvt år, eller tre år, mens de hele tiden bet seg i sine tunger av smerte. 
Men han satte seg ved en liten bekk. Ved den lille kilden, han hadde den 



åndelige åpenbaringen hele tiden, og livets vann strømmet opp. 
Resten av dem ... Og hør, broder, søster, la meg fortelle dere det. En av 
disse dagene, når Gud bare har fått nok av dette omkring her, og Han 
vil ta alle de trofaste bort fra feltet. Og da vil dere spørre etter en 
vekkelse. Det må skje. Profeten sa at det ville komme en tid i de siste 
dager, hvor det ville være en hungersnød, ikke bare etter brød og 
vann, men etter å høre Guds Ord. Og de sanne tjenere vil bli tatt bort. 
Og det vil være en hungersnød de siste dager. Det vil sannelig bli det.  
 
Så dere brødre der ute, bare la broder Joseph Branham være i fred. Han 
forbereder noen lagerplasser, slik som Josef i Bibelen, til trengselstiden, slik 
det var i hans tid. Og denne Joseph gjør at folket blir vant til å bare ha den 
opplagrede maten til å høre på. Fordi det er alt de vil ha tilbake når Gud tar 
sine sanne tjenere ut herfra. Og Han har lovet at én dag skal Han gjøre det. 
 
Ditt hus 61-0808 P:84 84 Men jeg vil at dere skal ... Jeg vil si dette, at også 
jeg tror at Bibelen sa at i de siste dager skal det komme en hungersnød 
i landet. Og den hungersnøden vil ikke være etter brød og vann, men 
etter å høre Guds sanne Ord. Og folk vil løpe fra øst, fra vest, fra nord 
og sør, og søke etter å høre Guds Ord. Og vi lever omtrent i den dagen 
nå. Skjønner? Når… 
Ikke å ringeakte noen (Skjønner dere?), Og ikke å ringeakte våre 
menigheter, nei da, ... Men hvis du vet det, jeg tror at vi har fine menn, gode 
menn, ekte Guds menn på talerstolen. Men de er redde, hvis de sier noe 
som er i strid med hva den organisasjonen sier, da blir de sparket ut. Da blir 
de latt tilbake i kulden. 
Og jeg tror at det som mannen trenger, er litt mot. Og jeg tror dette nå, 
jeg tror at Gud vil ta noen og lage et eksempel, for å vise at Han vil ta 
vare på dem, uten å bry seg om deres organisasjon. Så det er det som 
jeg håper at Han vil gjøre med meg, for å hjelpe meg, la meg ... Og hvis jeg 
...  
 
61-0806 Daniels Syttiende Uke 194. Nå, en oppsiktsvekkende uttalelse, 
hvis du ønsker å skrive den ned. Lytt veldig nøye nå. Dette er min siste 
sidekommentar. Jeg fikk en liten ting her, akkurat nå, en liten lapp som jeg 
vil fortelle om. Bare len dere nå tilbake, bare et øyeblikk, og lytt nøye. Jeg 
vil gi dere noe som er påfallende, for å gå rett inn på dette. Skjønner? 
Det er ikke engang et knivblads tykkelse mellom avslutningen av 
denne tidsalderen og Kristi komme. Alle ting, det gjenstår ikke noen 
ting annet. Er Israel i hjemlandet? Vi vet det. [Menigheten sier: "Amen." - 



Red.] Er vi i tiden for Laodikea? [“Amen.”] Har Budskapet i denne 
pinsetiden gått ut for å prøve og ryste folket tilbake til den opprinnelige 
pinsens velsignelser? [“Amen.”] Har alle budbærerne kommet gjennom 
tidsalderen, bare nøyaktig med det samme? [“Amen.”] Er nasjoner imot 
nasjoner? [“Amen.”] Har vi pest? Er det en hungersnød i landet i dag, og 
den sanne menigheten kjører hundrevis av miles for å høre Guds Ord? 
[“Amen.”] “Ikke bare for brød, men for å høre Guds Ord.” Det kommer 
en hungersnød. [“Amen.”] Stemmer det? [“Amen.”] Hvorfor, vi lever midt 
oppi det, rett her. [“Amen.”] Ser dere hvor vi er? [“Amen.”] Vi venter på den 
Toppsteinen.  
 
61-0730M Gabriels instruering til Daniel 91. Jeg forstår at det i de siste 
dager vil kommer hungersnød. Kirkene vil være så organiserte, og så 
sammensatt og alt sammen, at i de siste dager vil det komme 
hungersnød. Og det vil ikke bare etter brød og vann, men etter å høre 
Guds sanne Ord. Og folk vil reise fra øst, fra vest, fra nord og sør, og søke 
etter å høre det sanne Guds Ord. Men kirkene vil være så organiserte og 
skjerpet, at de ikke ønsker å høre det. Det forstår jeg ved lesing av bøker. 
Men på den dagen, O Gud, vil det komme opp en gren fra David. 
92 Jeg forstår at Han vil sende Elias før den dagen kommer ved 
avslutningen, og han vil ha et budskap som vil vende barnas hjerter tilbake 
til fedrene, vende dem tilbake til originalen, gå tilbake igjen til enden, og 
starte. Jeg forstår at det vil finne sted rett før Ånden forlater hedningenes 
kirkeverden, for å vende tilbake til jødene.  
 
Og idet vi avslutter, vi ser også andre ting som er i ferd med å ta slutt. Det 
er Ammunisjonsmangel, mangel på bygningsmaterialer og mangel på 
treprodukter. Det er også, på grunn av den kommunistiske innflytelsen, så 
hører vi at til og med paven presser på, at det er en politimangel. 
 
Og alt sammen leder til inflasjon, og en depresjon som denne verden aldri 
før har sett.  
 
Og så ser vi Enden på all frihet. Enden på handlefrihet og 
bevegelsesfrihet. Enden på privatliv og personvern. Enden på det 
menneskelige livet, slik vi kjenner det. Fordi de skyver inn 
trans-mennesker gjennom sine Covid-vaksinasjoner. Og de presser på for å 
hybridisere menneskeheten, slik vi så der tilbake i begynnelsen, tilbake i 
Edens hage, da slangen brukte sin hypodermiske nål og injiserte sitt serum 



inn i Eva. Det produserte et transmenneske, Kain, som var en blanding 
mellom et menneske og et dyr. 
 
Og vi ser en avslutning av Friheten, og slutten på det monogame 
ekteskap mellom mann og hustru. For vi blir advart av Jesus selv: "Slik 
som det var i Sodoma og Gomorra sin tid, slik skal det være når 
Menneskesønnen kommer tilbake" 
 
Lukas 17:26 Slik det var i Noahs dager, slik skal det også være i 
Menneskesønnens dager: 
27 De spiste, de drakk, de tok til ekte, og de ble gitt til ekte, helt til den 
dagen da Noah gikk inn i arken og vannflommen kom og ødela dem alle. 
28 På samme måten var det også i Lots dager: De spiste, de drakk, de 
kjøpte, de solgte, de plantet, de bygde. 
29 Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra 
himmelen og ødela dem alle. 
30 Slik skal det også være den dagen Menneskesønnen blir åpenbart. 
 
Og har Menneskesønnen blitt åpenbart? Og når begynte all denne 
sodomittiske tilstanden? Når kom engelen for å åpenbare Menneskesønnen 
gjennom en menneskesønn, William Branham? I 1946, det var da engelen 
kom til ham, og han begynte da å forkynne Budskapet. Og når begynte den 
homoseksuelle bevegelsen i Amerika? Det var også på 1940-tallet.  
 
The Gay Rights Bevegelsen, (Bevegelsen for homofile rettigheter) og 
LGBT Bevegelsen (LGBT = Lesbisk, Gay(homofil), Bisexuell, 
Transsexuell) i USA, var i mange år satt under kontroll og holdt skjult. Men 
en oppstart ble vellykket på 1940-tallet i Los Angeles.  
 
Nå, idet vi avslutter, vi ser også Slutten på religiøs frihet til å tilbe, ikke 
bare i Amerika, men over hele verden. Regjeringene har stengt ned 
tilbedelse og begrenset hvor mange som kan delta på den. Og det er tatt 
rett ut av de kommunistiske globale målene. 
 
Og nå begrenser de vår frihet til å bli samlet sammen, noe som vi er blitt 
garantert til å få gjøre, ifølge Det 1. Tillegget (The 1st Amendment) i den 
amerikanske grunnloven. Vi ser altså en sensur av denne retten til å bli 
samlet sammen, og til fritt å få tale offentlig. Vi ser da en oppheving av Det 
1. Tillegget. Og det virker som de daglig presser på for å få en oppheving 
av Det 2. tillegget også, som er retten til å bære våpen. Det er derfor de 



nå tømmer ut ammunisjonsforsyningen. Fordi, hva er en pistol, uten 
ammunisjon. Og vi ser også en avslutning av Det 4. Tillegget, som er vår 
rett til privatliv og personvern fra myndighetenes inntrenging og spionering 
på oss. 
 
Og listen fortsetter å vokse hver dag. Alt det som er godt, renner nå ut, idet 
endog Den Hellige Ånds Lys blir formørket. 
 
Jesus advarte oss om denne dagen. Og Han sa: "Hvis ikke Herren forkorter 
de dager, vil intet kjød bli frelst." Og det er et løfte fra Gud. Og vi regner 
med Han til å frelse oss fra det som skal komme.  
 
Markus 13:20 Hvis ikke Herren hadde forkortet de dagene, ville ikke noe 
kjød bli frelst. Men for de utvalgtes skyld, dem som Han utvalgte, har Han 
forkortet de dager.  
 
Matteus 24:22 Og hvis ikke de dagene ble forkortet, ville ikke noe kjød bli 
frelst. Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet.  
 
Nå, før vi avslutter i bønn, vil jeg at dere skal vite at den neste talen i denne 
mini-serien, jeg har bestemt meg for å utsette den neste talen i denne 
serien til neste søndag. Fordi, det er bare for mye og for tungt stoff til å 
bringe alt dette ut på én dag. Så i kveld, for nattverdsmøtet, vil jeg tale om 
et emne som vil løfte deg ut av fortvilelsens dyp, og hjelpe deg til å se at 
selv om alt dette skal skje, mens vi er her, så har Gud sin hånd over din 
frelse. Og Han er her for å redde oss ut fra all denne endetidens fordervelse 
og død. 
 
Så vi ser at både i Det Nye Testamente og i Det Gamle Testamente har vi 
et vitnesbyrd fra Gud selv, om at Han vil utfri oss, frelse oss fra denne 
vanskelige og stressfulle tiden, og fra det som vi allerede nå ser komme 
over jorden. Og med dette i tankene vil jeg avslutte i dag med å nevne for 
dere Hans endetids utfrielse, som Gud personlig utfører for oss ved denne 
tiden for avslutningen. For mange år siden, for å hjelpe oss til å forstå Kristi 
Parousia, Hans Nærvær i denne tiden, og hvorfor Han personlig har 
kommet ned, så talte broder Vayle om elleve grunner for Kristi Personlige 
Nærvær.  
 
1) Han er her for å gjøre rede et forberedt folk. 
2) Han er her for å samle sine utvalgte og kreve sin arv  



3) Han er her for å frelse de rettferdige fra å gå til grunne.  
4) Han er her for å redde De Utvalgte fra villfarelse.  
5) Han er her for å forsegle inn de vise jomfruer 
6) Han er her for å skille agnene fra hveten. 
7) Han er her for å oppreise de døde.  
8) Han er her for å forvandle de levende.  
9) Han er her for å ta oss i en bortrykkelse.  
10) Han er her for å gi herlighet til Sine hellige  
11) Han er her for å Dømme de Levende og de døde. (En Undersøkende 
Dom) En dommer!  
 
La oss be. 
 


