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Denne formiddagen vil vi gå rett til Skriften. Og jeg ønsker å ta et budskap 
om oppfyllelsen av Malakias 4, og hva det betyr for oss. Som dere vet, vi 
har sett på avslutningen av alle ting, angående hendelsene i endetiden. Og 
vi begynte denne miniserien med Åpenbaringen 10:1, Gud selv som kom 
ned som Paktens Budbærer. Vi viste hvordan denne Paktens Store 
Budbærer brukte en jordisk budbærer til å starte en periode for Det Talte 
Ord, som Gud brukte som en utløsende faktor for å bringe frem tiden for 
endetidens Manifesterte Ord.  
 
Manifestasjonene av Det Skrevne Ord ble utløst gjennom Det Talte Ord, 
som ble bragt ned av Gud selv. Og Det ble talt til oss ved hjelp av leppene 
til Hans innviede tjener, William Branham, profeten i Malakias 4. Denne 
talte Ord-tjenesten antente deretter det som lå på sidene i Det Skrevne 
Ord, og antente denne endetidens manifestasjon av Det Skrevne Ord. 
 
Denne formiddagen vil vi fokusere våre tanker på Malakias 4, fordi dette er 
sentralt for Åpenbaringen 10:1-7. Og det knytter sammen virksomheten og 
forholdet mellom Den Mektige Budbæreren i vers 1 og den jordiske 
budbæreren i vers 7. 
 
Så for å begynne, la oss åpne opp våre Bibler og begynne å lese fra 
Malakias 4:1 For se, dagen kommer! Den brenner som en ovn. Da skal 
alle overmodige og hver den som gjør ondt, være som halm, og dagen 
som kommer skal sette dem i brann, sier Herren, hærskarenes Gud, så den 
ikke levner dem rot eller gren. 
 
Nå, jeg vil stoppe opp her fordi dette er et løfte for denne tidsalderen, det å 
gjøre ende på denne verden i en total utslettelse med ild.  
 
Apostelen Peter bekrefter at denne verden skal brenne opp med ild i 2 
Peter 3:9 Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det for senhet. 
Men Han er tålmodig med oss, siden Han ikke vil at noen skal gå fortapt, 
men at alle skal komme til omvendelse. 
10 Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Da skal 
himlene forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av 



brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp 
på den, skal bli brent opp. 
11 Derfor, siden alt dette skal gå i oppløsning, (der har vi undergang, 
nedgang og død for alle ting, hva vi har talt om de siste to ukene. Og så sier 
han) hvor mye mer bør dere da ikke holde ved i en hellig ferd og 
gudsfrykt, 
12 mens dere lengter etter og ivrig venter på Nærværet (Parousia) av Guds 
dag. På den dagen skal himlene fortæres av ild, og elementene skal 
smelte med brennende hete. 
 
Så vi ser at et av de 84 løftene som vi har om Kristi Parousia, skjer helt på 
slutten, når Gud trekker seg tilbake, da faller ilden og ødelegger det som er 
igjen på den tiden.  
 
Det betyr at det bare er fire andre ting vi kan se frem til, og som ennå ikke 
har skjedd under Kristi Parousia, fordi vi vil være borte når det skjer. 
 
Så Peter forteller oss i: 2 Peter 3:7 Men de himler og den jord som er nå, 
blir ved det samme Guds ord spart til ilden ved tiden for de ugudelige 
menneskers dom og fortapelse. 
 
Så der har vi det. Da vi talte om de 84 tegn og hendelser i Kristi 
Parousia, da fant vi at det 55. av tegn og begivenheter, ville være at 
"Parousia - Kristi nærvær, vil bringe med seg tjenesten til Malakias 4, "for å 
grunnfeste våre hjerter". Og så fant vi at det 84. av tegn og begivenheter, 
som er nevnt i Skriften, er hvor Guds Parousia til slutt kommer til sitt 
klimaks. Det er når Gud tar oss opp herfra, og jorden blir ødelagt av ild. 
 
Alle andre hendelser finner sted før den tiden, inkludert oppstandelsens 
røst og Guds Trumpet. Og ved den blir vi samlet sammen og gjort rede til å 
gå sammen med Gud, for å møte Guds Sønn i luften.  
 
Så vi ser på en tid i menneskehetens historie som legger ut avslutningen på 
sivilisasjonen, slik vi kjenner den. Gud lovet at verden skal brenne, og at 
alle de stolte, og alle de som gjør det onde, skal brenne opp. Og det 
skal ikke bli noen ting igjen av dem, uten støv og aske. Og Han sier: "Den 
dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren, hærskarenes 
Gud." Og Han sier. "Det vil ikke etterlate dem verken rot eller gren. " 
 



Nå, det at de ikke blir etterlatt verken rot eller gren, betyr at brenningen vil 
være så sterk, at det absolutt ikke vil være noe igjen til å bygge på. Dette er 
et løfte fra Gud om at Han vil fullstendig ødelegge jorden med ild denne 
gangen. Første gang Han ødela den, vasket Han den ganske enkelt ren 
med vann, i flommen på Noahs tid. 
 
Derfor, det som vi nettopp har lest, ser ut til å være oppfyllelsen av den 7. 
visjonen som Gud ga til vår profet tilbake i 1933. Det er ikke rart da, at 
begynnelsen på tjenesten i Malakias 4, som kom i 1933, ved at Gud viste 
ham en rekke av hendelser som ville føre frem til den endelige 
oppbrenningen, slik som Malakias 4 begynner å fortelle om. Og sammen 
med Åpenbaringen 10:1, denne Mektige Engelen, denne Mektige 
Budbæreren, som er Gud Selv som kom ned. Det startet Kristi Parousia og 
manifesterte Hans Nærvær gjennom Ildstøtten, Den som betegner Hans 
Nærvær. 
 
Derfor, i Åpenbaringen 10:1 kommer den Mektige Engelen ned med et 
Budskap. Og når Han erklærer Sitt Nærvær foran folket, ikke ved elven 
Jordan, slik Han gjorde da han kom inn i Sin førstefødte Sønn, men nå, i 
1933, når Han kommer for å aktivere profeten i Malakias 4 for tjeneste. Og 
den må komme før den endelige brenningen. 
 
Husk nå, og glem aldri at Gud gjør alle ting i tre,  
 
64-0321E Tegnets Røst 33. Nå, Gud har hatt utvandringer tidligere. Det 
er… 
34 Alt beveger seg i tre, med Gud. Gud er fullkommengjort i tre. Kristi 
første komme, for å forløse Sin Brud; Kristi andre komme, for å motta 
Sin Brud; Kristi tredje komme, sammen med Sin Brud, for å regjere i 
Tusenårsriket. Alt beveger seg i tre. 
35 Nå, det har vært, det vil bli, tre utvandringer. Den første var når Gud 
brakte dem inn i arken, for en utvandring, en reise over jorda. Neste gang: 
Gud brakte dem ut av Egypt. Og siste gang: Gud tar dem opp. Inn, ut og 
opp! Den neste utvandringer er å reise opp. Vi står foran denne nå, tiden 
for å reise opp. 
36 Slik som et liv gjør den samme tingen. Vi kommer inn i livet; Vi går ut av 
livet, reiser oss opp til livet, akkurat den samme tingen. 
 
Og vi vet også at Ildstøtten, selve Guds Shekinah-Nærvær, har kommet 
ned tre ganger når det har kommet frem til et helt avgjørende tidspunkt. 



Den første var sammen med Moses. Og Gud møtte først Moses i en busk 
for å stadfeste og bekrefte det oppdraget Gud hadde for ham. Og senere, 
da tjenesten til Moses begynte, da stadfestet Gud denne tjenesten med sitt 
Shekinah-Nærvær nede ved Rødehavet, som var mer som en stor elv, enn 
et hav. Rødehavet er 2 406 miles langt og 5 miles bredt der hvor Moses 
krysset over. Så det er mer som en stor elv enn et hav. Ohio-elven er 981 
miles lang og 1 mile bred i Jeffersonville. Og da, ved Rødehavet stadfestet 
Gud sin profets kall, at Gud hadde beordret ham å bringe frem en 
utvandring ut av Egypt, og bringe folket inn i det landet som Gud hadde 
lovet dem.  
 
Så, ved fødselen av Gud Sønn, da kom Han selv ned med Sitt 
Shekinah-Nærvær (Ildstøtten) og sto over Sin førstefødte Sønn i en krybbe 
laget av et tre i Betlehem. Og den Ildstøtten svevde over Sin Sønn i den 
krybben. Senere, kom Gud tilbake for å stadfeste og beordre sin Sønn. Og 
Hans Shekinah-Nærvær (Ildstøtten) kom ned fra himmelen og svevde over 
Sin Sønn da Han sto der ved Jordanelven, som er 156 miles lang 60 fot 
bred på sitt bredeste. Og det dypeste punktet er rundt 17 fot". (Ha dette 
tallet 17 i bakhodet, fordi det stadig kommer opp, om og om igjen, 
angående Kristi Parousia). Så gikk Gud inn i Sin Sønn ved Jordanelven og 
ga Ham Sitt oppdrag. 
 
Og så, i denne tidsalderen ser vi nok en gang at Gud komme ned i en 
annen busk, da ildstøtten kom ned i form av en virvelvind, denne gangen 
for å beordre William Branham til å forberede seg på et liv i tjeneste.  
 
Det skjedde da han var 7 eller 8 år gammel, omkring 1916 eller 1917. 
 
64-0419 Rettssaken 60. Og som barn, rundt åtte år gammel, syv eller 
åtte år gammel, jeg bar vann til et hjemmebrenneri for whisky som faren 
min eide. Og mens jeg satte meg ned og gråt, en varm september 
ettermiddag, jeg skulle ha vært og fisket ute i dammen sammen med 
guttene, og de ... Jeg kunne ikke gå på grunn av at jeg måtte bære dette 
vannet. Jeg hørte liksom en virvelvind i treet, omtrent halvveis opp. Men 
overalt ellers, en september i Indiana, alt var virkelig stille, helt stille. Og 
denne virvelvinden i en busk, det kom en røst ut fra der, og den sa: “Du 
må aldri røyke, drikke, forurense din kropp (Det er å springe etter 
kvinner), eller noe slikt som det, for det er et arbeid som du skal gjøre 
når du blir eldre.” Og min mor ringte til legen, hun trodde at jeg var veldig 
nervøs. 



61 En uke etter det, så jeg Bybroen, i en transe, som jeg kalte det, jeg så 
Bybroen bli bygget over Ohio-elven, og jeg så 16 menn miste livet på 
den. 22 år etterpå blir Bybroen bygget på samme sted, og 16 menn mistet 
livet på den. 
 

Jeg synes det er interessant å se søylene i enden av 
broen i Jeffersonville, fordi de har en ørn på toppen, 
som er vårt føderale regjeringssymbol. Men det er 
også symbolet på en profet. og så, nedenfor, midt på 
søylen, ser vi en del av stats-symbolet til Indiana, 
som er "Øksen som ligger til treet ved 
solnedgangen. Og det er 
symbolet som Døperen 
Johannes erklærte for sin 
egen tjeneste, slik vi hører 
ham erklære i Evangeliene 

i Matteus og Lukas. Og selvfølgelig, det er 
beskrivelsen av tjenesten til profeten Elias. Til 
høyre ser vi det fulle statlige seglet. Men i broen 
er det bare satt inn en del av det seglet, som er 
veldig ironisk og profetisk.  
 
Matteus 3:10 Og allerede nå er øksen lagt til roten av trærne. Så blir hvert 
tre som ikke bærer god frukt, hogd ned og kastet på ilden. 
 
Lukas 3:9 Og allerede nå er øksen lagt til roten av trærne. Hvert tre som 
ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.»  
 
Så vi ser at symbolikken er der på selve den broen som Gud hadde vist for 
unge William Branham, en uke etter å ha kommet til ham i en busk for å 
forklare at han ville ha en tjeneste, for å utfri sine barn, slik han gjorde med 
Moses. 
 
Fra Wikipedia leser vi: "En diskusjon om å bygge en motorveibro som 
forbinder Louisville med Jeffersonville, begynte i 1919. (Legg merke til 
datoene her, diskusjonen begynte i 1919, som bare er 2 år etter at han 
fortalte om visjonen til sin mor.) Begge byene og publikum hadde et ønske 
om å bygge broen, men det var uklart hvordan man skulle finansiere 
prosjektet. I 1926 ble en avstemming nedstemt av beboerne, og det ville ha 
tillatt regjeringen å finansiere brobyggingen. En tilsvarende avstemming for 



å finansiere brobyggingen med kommunale forsikrede obligasjoner, ble 
nedstemt kort tid etter. Offentlige Tjenestemenn ble til slutt enige om å 
autorisere et privat selskap til å bygge broen ved hjelp av private midler. Og 
de fikk myndighet til å kreve bompenger ved broen for å få tilbake 
investeringen. Byggingen av adkomstveier til broen og 
administrasjonsbygninger begynte i 1926, og byggingen av selve broen 
begynte i juni 1928, av American Bridge Company of Pittsburgh, til en 
kostnad på $ 4,7 millioner. Broen ble bygget ved å bruke en nylig 
oppfunnet metode. I stedet for å bygge ut fra land, ble broen bygget fra 
sentrum mot land. Den nye metoden viste seg å være vellykket, og ble 
senere brukt i byggingen av mange andre broer, inkludert Oakland Bay 
Bridge i San Francisco, noen år senere. 
 
Og så blir vi fortalt i artikkelen at avisene rapporterte om dødsfall under 
byggingen av broen. 
 
Til slutt leste vi: "President Herbert Hoover innviet broen ved åpningen. Den 
ble åpnet for publikum den 31. Oktober 1929, og ble kalt Louisville 
Municipal Bridge, og operert som en bompengebro.» 
 
Hvis dere la merke til det, at byggingen av selve broen begynte i juni, 
1928. Og den ble fullført innen 17 måneder. Og kanskje var det derfor at 
17 menn døde under byggingen av den. Nå, jeg vet at denne artikkelen 
bare rapporterte om to artikler skrevet om dødsfall under byggingen. Men 
rapporter fra øyenvitner har uttalt mange flere, slik som også broder 
Branham hadde sagt. 
 
Og så, 17 år senere, da viste den samme Ildstøtten seg for ham i en Ild 
over ham mens han døpte den 17. personen i Ohio-elven, ikke lang fra den 
broen som han så i en visjon da han var en gutt. Og siden han var 7 år 
gammel da visjonen kom og 17 er 1 + 7, noe som også kan ha en 
betydning. Jeg vet ikke. Men Gud vet det. Så hører vi broder Branham 
fortelle oss i sin tale:  
65-1128E På En Snehvit Dues Vinger 82. Noah ble gitt et tegn, som 
broderen nettopp sang om. Gud var misfornøyd, og det var ingenting som 
ville stoppe Hans vrede, for Han sa: “Den dagen du spiser av det, den 
dagen dør du.” Og Noah hadde funnet nåde hos Gud og hadde bygget en 
ark i henhold til konstruksjonene … instruksjonene, rettere sagt, som Han 
hadde gitt ham. Og han hadde begynt å flyte opp.  



83. Jeg kan forestille meg hva som skjedde i de dager, da de sa: “Denne 
gamle mannen oppe på bakketoppen, en gammel fanatiker, bygger en ark. 
Han sier at det kommer til å regne, og det har aldri tidligere regnet.”  
84. Men Noah sa: “Det kommer til å regne, uansett.”  
85. Og så vet jeg den dagen da han gikk inn, jeg tror hva … kan ikke huske 
hvilken dag det var, jeg tror det var den 17. mai. (Der ser vi nummer 17 
igjen,) Noah gikk inn i arken, og Gud lukket døren.  
86. Og skyene begynte å komme, regnet begynte å falle, avløpene begynte 
å fylles opp, kildene fra dypet brøt fram, alle kildene spydde ut sitt vann. Til 
slutt gikk folk inn i husene, klatret opp. Den gamle arken sto rett der akkurat 
som før.  
87. Etter en stund da det steg opp under den, begynte den å stige høyere 
og høyere. Folket banket på dørene og skrek, men det hjalp ingen ting, 
Noah kunne ikke åpne døren. Gud lukket den, Gud er den eneste som kan 
åpne den.  
88. Slik er det for vår Ark, Jesus Kristus; Gud åpnet døren for oss på 
Golgata. Han vil lukke den like så sikkert som Han åpnet den.  
 
Broder Branham refererer til dette nummer 17 igjen når han sier: 65-1127B 
Prøve å Gjøre Gud En Tjeneste 95. Og da, når det kom, dette, da ser jeg 
hva det er. Her er Hans mørke skjegg. Dere har sett Det, antar jeg. 
Skjønner? Hans mørke skjegg og mørke hår, Hans øyne, nese, alt 
sammen, helt fullkomment, og til og med hårskillet Hans, som kommer over 
på denne siden. Han er Gud! Skjønner? Og Han er den samme i går, i 
dag, og for evig. Og dette er «Life» magasinet. Jeg glemmer hvilken 
utgave det er nå; åh, 17. mai, 1963. Det var da det kom ut, hvis noen 
ønsker magasinet. Det er det samme magasinet som har Rockefeller og 
hans kone på baksiden. Og dette er det nye «Science» magasinet, at “det 
fortsatt er et mysterium.” 
 
Og fra sin tale 65-0219 I Dag Er Dette Skriftstedet Oppfylt 153. Så, tenk 
på dette. Jeg spør dere nå, dere her fra Jeffersonville. I 1933, da jeg var 
omtrent tjue år gammel, var det et overnaturlig Lys som senket Seg 
ned der borte over elven, den dagen da jeg døpte fem hundre i Jesu 
Kristi Navn. Hva sa Det Lyset, Jeffersonville? Hva var Det, der nederst i 
Spring Street, da «Courier Journal», jeg tror det var «Louisville Herald», 
som trykket artikkelen om Det? Det gikk tvers over Associated Press, helt 
inn i Canada. Doktor Lee Vayle klippet det ut av avisen langt oppe i 
Canada i 1933.  



65-0219_154. Da jeg døpte min 17. person under dette Vitnet; og dere 
kjenner til resten av historien. Og da jeg stod der og døpte den 17. 
personen, kom et Lys ned fra Himmelen, skinte ned over der som en 
Stjerne som dalte ned fra Himmelen. En Røst sa: “Slik Johannes Døperen 
ble sendt for å være en forløper for Kristi første komme, skal ditt 
Budskap være en forløper for Hans andre Komme, inn i hele verden.” I 
dag er dette Skriftsted oppfylt. 
 
64-0427 En Rettsak 183. Og jeg hadde et dåpsmøte nede i elven, i 1933, i 
midten av juni, omtrent den 16. eller 18. juni. Og da jeg sto der ute, det 
hadde vært så varmt i flere uker. Hadde ikke hatt noe regn på to eller tre 
uker, og landet var omtrent avsvidd. Og det var antagelig rundt syv eller 
åtte tusen mennesker på bredden. Og jeg gikk ut i vannet, sammen med 
min 17. kandidat, for å døpe. Og da jeg døpte, begynte å døpe, sa jeg: "Idet 
jeg døper deg med vann, må Herren Jesus ..." 
184 Da jeg sa det, var det Noe som talte til meg og sa: "Se opp." Og da jeg 
snudde meg for å se, etter den tredje gangen at Det hadde sagt dette, da 
var det et område på rundt femten kvadratfot som kvernet seg opp og 
ned i disse skyene som så ut som messing. Og ned derfra kom den 
samme Ildstøtten som kom inn i rommet da jeg var en liten baby, og 
som talte til meg i den brennende busken, eller busken der tilbake på 
den dagen, kom inn i den busken der. Og Den kom og hang over her 
foran tusenvis av mennesker. 
185 Aviser brakte det ut over hele landet, og helt inn i Canada. Vi har 
utklippene. "Mystisk Lys viser seg over en lokal baptistforkynner mens 
han taler, eller døper." 
186 Og denne Røsten kom ned og sa: "Slik som døperen Johannes ble 
sendt ut for å være en forløper for Kristi første komme, slik vil ditt 
Budskap være en forløper for Kristi andre komme."  
 
En annen ting å huske på, denne datoen for 1933, som fortsetter å komme 
opp som en veldig viktig tid, da Guds Parousia begynte, er 1 + 9 + 3 + 3. 
Og i den bibelske nummerering sletter du 9-tallet. Så vi sitter tilbake med 
tallet 7. Og er det ikke interessant at i den 7. menighetstiden kommer Gud 
ned i et år som er nummer 7? Bare et bein til å gnage på. Biffen er ennå 
ikke kommet. 
 
Ok, så vi har fastslått at den samme scenen som Moses opplevde, skjedde 
også med Jesus og William Branham. Guds Nærvær kom ned tre ganger 



for å utfri Sitt folk. Og i alle tre brukte Han en menneskelig budbærer til å 
tale til folket, på Hans vegne.  
 
Nå, vi leser i Malakias at verden skal brenne. Og han var ikke den eneste 
av Guds profeter som skrev at verden ville ende ved Ild.  
 
Vi leser også i Jesaja om denne kommende ødeleggelsen ved ild. Så la 
oss begynne å lese fra Jesaja kapittel 2. 
 
Jesaja 2:1 Det ord som Jesaja, sønn av Amos, mottok i et syn om Juda og 
Jerusalem. 
2 Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være 
grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle 
hedningefolk skal strømme til det. 
3 Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens 
berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på 
hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. 
4 Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange 
folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til 
vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal 
ikke lenger lære å føre krig. 
5 Jakobs hus! Kom, la oss vandre i Herrens lys! (Der ser vi Ildstøtten igjen, 
men denne gangen tales det om den Nye jorden og Det Nye Jerusalem. 
Men så vender hans budskap seg mot avslutningen av vår tid, som vi ser 
videre.) 
6 Du har forkastet ditt folk, Jakobs hus, fordi de er fulle av Østerlands 
kunster og spår av skyene som filistrene, og gir håndslag til fremmede. 
7 Deres land ble fullt av sølv og gull, og det er ingen ende på rikdommene. 
(Der ser vi Laodikea, de er rike og har overflod) Landet ble fullt av hester, 
og det er ingen ende på deres vogner. (Kan han her tale om biler? Tross 
alt var det ikke noe slikt i deres tid. Så hans 
eneste referanse ville være noe som 
forflyttet folk, og i hans tid var det en vogn.) 
8 Deres land ble fullt av avguder, (tomhet) 
de tilber sine henders verk, det deres 
fingrer har laget. 
9 Og mennesket blir bøyd, og mannen 
ydmyket - tilgi dem ikke! (Se nå på 
ødeleggelsen idet den kommer)  
10 Gå inn i fjellet og gjem deg i støvet for Herrens gru og for hans 



høyhets herlighet! 
11 Menneskets stolte øyne blir ydmyket. Mennenes stolthet blir bøyd, 
og Herren alene er høy på den dag. 
12 For Herren, hærskarenes Gud, har satt en dag til dom over alt stolt 
og høyt og over alt opphøyet, så det blir ydmyket,  
13 både over alle Libanons sedrer, de høye og opphøyede, og over alle 
eikene i Basan,  
14 og over alle høye fjell og over alle stolte høyder,  
15 og over hvert høyt tårn og over hver fast mur,  
16 og over alle Tarsis-skip og over alle lystbåter. 
17 Og menneskets overmot blir bøyd, og mennenes stolthet blir 
ydmyket, og Herren alene er høy på den dag. 
18 Og avgudene, (alt som er tomhet) med dem er det helt forbi. 
 
Så leser vi i vers 19 Folk skal gå inn i fjellhulene og i jordens kløfter for 
Herrens gru og for hans høyhets herlighet, når han reiser seg for å 
forferde jorden. (når Han løfter Seg opp fra jorden sammen med sine 
utvalgte, da skal disse forferdelige jordskjelvene begynne.) 
20 På den dag skal menneskene kaste sine guder av sølv og gull, som de 
har laget for å tilbe dem, bort til muldvarpene og flaggermusene, (Så de 
bruker sitt sølv og gull for å gjøre hva?) 
21 og gå inn i fjellkløftene og i fjellhulene for Herrens gru og for hans 
høyhets herlighet, når han reiser seg for å forferde jorden. (når Han 
løfter Seg opp fra jorden for å rykke bort sine utvalgte, da skal disse 
forferdelige jordskjelvene begynne.) 
22 Han forlater mennesket, som bare har en pust i sin nese. Hva er han å 
akte for? 
 
Det er nå en vanlig forståelse at den virkelige grunnen til at regjeringene 

over hele verden har billioner av 
dollar i gjeld. Det er ikke på grunn av 
velferdsprogrammer eller militære 
utgifter. Disse er jo avgjørende i 
enhver økonomi. Men de har tillatt 
disse programmene å vokse 
eksponentielt for å skjule de reelle 
utgiftene. Og det er til å forberede 
seg på avslutningen. Faktum er at 

mange regjeringer og rike menn bygger seg underjordiske tilfluktsrom.  
 



Bibelen forteller oss i Jesaja at de vil bruke sitt gull og sølv til å lage 
underjordiske tunneler og husrom til å leve i. " Jesaja 2:19 Folk skal gå 
inn i fjellhulene og i jordens kløfter for Herrens gru og for hans høyhets 
herlighet, når han reiser seg for å forferde jorden. 
Jes 2:20 På den dag skal menneskene kaste sine guder av sølv og gull, 
som de har laget for å tilbe dem, bort til muldvarpene og flaggermusene, 
Legg merke til at flaggermus er huleboere, og muldvarper graver tunneler. 
Og dette ble profetert 700 år før Kristus, for 2800 år siden. 
 

61-0429E En Usikker Lyd 23. Så 

det finnes ingen sikkerhet. Det 

finnes ingen måte å komme seg 

bort fra det. Du kan ikke grave deg 

ned, bombene vil sprenge seg ett 

hundre og femti fot ned i bakken, 

over et område på nesten hundre 

miles i kvadrat. Og det er hva vi vet 

i dag. Hva med disse som vi ikke vet noe om? Hver nasjon har sine 

hemmelige ting de holder tilbake. Og jeg bare lurer på hva vi ikke vet noe 

om. Så snakker de om all denne paraden, og å gå inn i steder, og finne 

seg et sted, et bomberom. De graver seg ned i bakken, kommer til å 

flytte regjeringen inn i en tunnel. Hva godt vil det gjøre? Vel, hvis en av 

disse bombene skulle treffe, og du ville være femten hundre fot under den, 

da ville den brekke hvert eneste bein i kroppen din, rystelsene ville gjøre 

det.  

 

60-0710 Dronningen Av Saba 53. 

Folk prøver i dag å grave seg ned i 

jorden for å finne et bombevern, 

for å plassere regjeringen nede i 

Kentucky et sted, inn i en av 

grottene (tunellene). Vel, De har 

nå en bombe som de ikke en gang 

kan gjemme seg fra, i en hule. Du 

kan gå 175 fot dypt ned i bakken, 

eller du kunne laget den av solid 

stål fem hundre fot ned i bakken, 

men rystelsen ville brekke ethvert 



bein i din kropp; sannelig ville den gjøre det. Det ville bli sprengt et hull i 

jorden på hundre og femti miles i kvadrat, og hundre og syttifem fot dypt 

ned i jorden. Hvordan vil du noen gang komme deg bort fra det? Vel, jeg 

skal si deg rett nå: Menigheten har et vern. Det er ikke laget av stål. Det er 

laget av fjær. Under Hans vinger vil Menigheten bli værende, og bli løftet 

opp inn i herlighet, bort fra tingene i denne verden. Ja visst. Åh, hvis 

nasjonen bare ville lytte, og motta og samle seg rundt den gaven, da ville 

dette være en gullalder. Den gaven er Den Hellige Ånd som Gud sendte 

tilbake. “Se, Jeg sender Min Fars løfte over dere. Vent i byen Jerusalem til 

dere er blitt ikledd kraft fra det høye.”  

 

Jesaja 2 Det skal skje i de siste dager ... 

10 Gå inn i fjellet og gjem deg i støvet for Herrens gru og for hans 

høyhets herlighet! 

11 Menneskets stolte øyne blir ydmyket. Mennenes stolthet blir bøyd, og 

Herren alene er høy på den dag. 

 
Russland Avduker Den Kjernefysiske Raketten RS-28 Sarmat 'Satan 2'.  
 
AV DAVID REID, CNBC OG ALEXANDER SMITH 
 
Russland har frigitt det første bildet av sitt nye termonukleær-armerte 
interkontinentale ballistiske rakett. RS-28 Sarmat skal kunne bære en vekt 
stor nok til å kunne radere ut et landområde "på størrelse med Texas 
eller Frankrike", ifølge en rapport fra Kremls nyhetsbyrå, Sputnik. 
 

Makeyev Rocket Design Bureau, 

kjent som "Satan2-raketten", vil 

erstatte RS-36M, som av Nato ble 

kalt: "Satan", etter å ha gått inn i 

tjeneste på 1970-tallet. Robert 

Kelley, en tidligere 

atomvåpenekspert ved det 

amerikanske energidepartementet, 

sa at den nye raketten sannsynligvis var en oppgradering av elektronikken, 

snarere enn av eksplosiv kraft eller rekkevidde. «Rekkevidden av rakettene 

vil være omtrent den samme. Og den eksplosive ødeleggende kraften vil 

være omtrent den samme. Men påliteligheten, fleksibiliteten og tilliten til 

http://media4.s-nbcnews.com/j/newscms/2016_43/1767221/161026-rs-28-sarmat-cr-0501__dea7b0a0b2799e3e57c3d0d8dfab8d06.nbcnews-ux-2880-1000.jpg


stridshodenes evne til å nå sine mål, vil stige betraktelig», sa Kelley. Han er 

nå en fremragende medarbeider ved Stockholm Internasjonale 

Fredsforskningsinstitutt. Han la til: "Din iPhone kan gjøre tusenvis av flere 

ting i dag, enn på 1970-tallet, da disse systemene først ble distribuert. 

Mange av de klumpete elektroniske kretsene i den tiden, eksisterer ikke 

lenger. Og ingen vet lenger hvordan de skal lage dem. 

 

Legg merke til disse bildene. 

Hvorfor vil det amerikanske 

flyvåpenet fortsette med å grave 

tunneler dypt under jorden?  

Jesaja 2:12 For Herren, 

hærskarenes Gud, har satt en dag 

til dom over alt stolt og høyt og 

over alt opphøyet, så det blir 

ydmyket,  

13 både over alle Libanons 

sedrer, de høye og opphøyede, og over alle eikene i Basan,  

14 og over alle høye fjell og over alle stolte høyder,  

15 og over hvert høyt tårn og over hver fast mur,  

16 og over alle Tarsis-skip og over alle lystbåter. 

17 Og menneskets overmot blir bøyd, og mennenes stolthet blir ydmyket, 

og Herren alene er høy på den dag. 

18 Og avgudene - med dem er det helt forbi. 

19 Folk skal gå inn i fjellhulene og i jordens kløfter for Herrens gru og 

for hans høyhets herlighet, 

når han reiser seg for å 

forferde jorden. 

20 På den dag skal 

menneskene kaste sine 

guder av sølv og gull, som 

de har laget for å tilbe dem, 

bort til muldvarpene (de som 

graver tunneler) og 

flaggermusene, (de som bor i 

grotter og huler) Med andre 

ord så vil de rike betale ut sin 

rikdom for å få tilgang inn i tunnelene og de underjordiske grotter og huler. 



Og det er akkurat det som det neste verset forteller oss. 

21 og gå inn i fjellkløftene og i berghulene for Herrens gru og for hans 

høyhets herlighet, når han reiser seg for å forferde jorden. 

22 Han forlater mennesket, som bare har en pust i sin nese. Hva er han å 

akte for? 

 
La oss nå hoppe frem til kapittel 24 og lese videre: 
Jesaja 24:1 Se, Herren tømmer jorden (der er denne nedgangen og 
bortgangen som broder Branham talte om i forrige uke) og legger den øde. 
(det betyr å utslette) Han snur den opp-ned, (det er dette pol skiftet som 
kommer) og sprer dem som bor på den. 
2 Da blir det med presten som med folket, med herren som med trellen, 
med fruen som med trellkvinnen, med selgeren som med kjøperen, med 
låntakeren som med långiveren, med ågerkaren som med hans skyldner. 
3 Tømmes, ja, tømmes skal jorden, (det er igjen dette løftet om en 
nedgang og en bortgang ved endetiden, til det ikke er noen ting igjen) og 
ødelegges, ja, bli ødelagt. For Herren har talt dette ord. 
 
Jesaja 24:4 Jorden sørger (for å sørge eller klage over de døde) og visner 
bort. (blir til ingenting) Jordens riker (innbyggerne) sykner (blir syke) og 
visner bort. (blir til ingenting) Legg merke til at gjennom sykdom og plager, 
så blir innbyggerne til ingenting,) De ypperste av dem som bor på jorden, 
sykner bort. (bli syke gjennom plager) 
5 Jorden er vanhelliget (forurenset og besmittet) under dem som bor på 
den. (legg merke til jordens tilstand, forurenset, fordervet og besmittet, er 
på grunn av innbyggerne) For de har krenket lovene, overtrådt budet, 
brutt den evige pakt. (Hvilken pakt? Gå ut og fyll jorden. Men de har 
forurenset den og ødelagt den. Og de har brutt ned jordens økosystemer 
frem til de til slutt fullstendig ødelegger den.) 
6 Derfor fortærer forbannelse jorden, (Det er 5 Mosebok 28. Landet tørker 
opp, regnet stopper opp, jorden blir gjort klar for å bli brent.) og de som bor 
på den, må bære sin skyld. (de er skyldige i å gjøre landet ufruktbart og 
bortkastet) Derfor brenner de som bor på jorden, og det blir bare få 
mennesker igjen. 
7 Mosten visner, vintreet sykner bort. Alle de som før var så hjerteglade, 
(Uvitende) de sukker nå. (de kan ikke forstå hva som skjer) 
8 Det er forbi med gleden ved trommenes lyd. (det døde bort, som broder 
Branham sa: Det er ikke mer noe musikk til å berolige det som ikke lenger 
kan bli beroliget.) Det er slutt med larmen av dem som jubler. (det er mer 
bortgang) Det er forbi med gleden ved sitarens klang. (mer bortgang) 



9 De synger ikke lenger mens de drikker vin. Besk er den sterke drikk for 
dem som drikker den. 
10 Nedbrutt er den øde byen. (byene blir lagt i ruiner) Stengt er hvert 
hus, så ingen kan gå inn. (kan dette være en karantene?) 
11 På gatene lyder klagerop over vinen. All glede er borte, (dekket over - 
kan dette være maskene som dekke over alle tegn på glede – at smilene er 
borte?) landets fryd er blitt landflyktig. 
12 Tilbake i byen er bare ødeleggelse, og porten (inngangen til byen) er 
slått i stumper og stykker. 
13 For det skal gå slik til blant folkene på jorden som når oliven blir slått 
ned, som ved etterhøsten, når vinhøsten er forbi. (Med andre ord så vil 
jordens rystelse være som å riste et tre, for å få ut alle olivener.) 
14 De skal oppløfte sin røst og rope med fryd. Over Herrens herlighet jubler 
de i Vesten. 
15 Derfor, dere som bor i Østens land: Gi Herren ære! Dere som bor på 
havets øyer og kyster: Ær Herrens, Israels Guds navn! 
16 Fra jordens utkanter hører vi lovsanger: Ære være Den Rettferdige! - 
Men jeg sier: Jeg forgår! Jeg forgår, ve meg! De svikefulle sviker, ja, de 
svikefulle sviker og røver. (med andre ord så har selgerne vært utro. 
Dette betyr at du gir dem pengene, men de gir deg ikke det som du har 
betalt for.) 
17 Frykt (Åh, hvis ikke det er et kjennetegn for tiden) og fallgrav (en felle) 
og garn (et nett) over deg, du som bor på jorden! (alt er satt opp til å 
kontrollere deg, sperre deg og fange deg.) 
18 Det skal skje at den som flykter for den grufulle larm, skal falle i 
fallgraven. (En felle. Akkurat som disse som ble sendt til Washington for å 
protestere mot Deep State. Og de ble fanget i en felle, og 400 til 500 har 
blitt arrestert som terrorister.) Og den som kommer opp av fallgraven, 
skal fanges i garnet. (Den som unnslipper en felle, blir fanget i en annen. 
Dette er den tiden når alt som er digitalt, enten er en snare eller en felle for 
å fange deg. Digital valuta er en felle for å få kjennskap til hvert eneste kjøp 
som du gjør. Face Book er en felle for å kjenne alle dine venner og din 
familie, og vite hva du liker og misliker. Slik kan du bli sosialt rangert og bli 
gitt en sosial poengsum. Og slik vil du bli kontrollert. De har allerede begynt 
å gjøre det. Og de har utestengt folk som sier fra. De blir til en sosialt “død” 
person. Du har ikke noe sted å dra og ikke noe sted å gjemme deg. Alt er 
satt i stand for snaren og fallgropen.) For slusene i det høye er åpnet, og 
jordens grunnvoller skjelver. 
19 Jorden brister, ja, den brister. (Rystes i stykker og ikke bra for noen 
ting) Jorden revner, ja, den revner. Jorden rystes, ja, den rystes. 



20 Jorden skal rave som en drukken mann (Vi har allerede begynt å 
oppleve dette, når flyplassene er nødt til å endre rullebanens 
kompassretning på grunn av det globale pol skiftet) og svinge hit og dit 
som en hytte. (som en hengekøye som blåser i brisen) Dens overtredelser 
skal tynge på den, den skal falle og ikke reise seg mer. (igjen ser vi at vi 
er ved avslutningen av alle ting, når alle ting utgår og forsvinner) 
21 På den tid skal Herren straffe himmelens hær i det høye og jordens 
konger nede på jorden. (Ikke bekymre dere, Gud sier at elitens dager er 
talte. De tror at de kan innføre død og ødeleggelse uten konsekvenser, slik 
Jannes og Jambres gjorde, men de kunne ikke stoppe det de hadde brakt 
inn. 
 
Og vi vet at den 7. engelen ble gitt de syv siste vredesskålene. Men 
forskerne i dag spotter det som Gud har lovet å gjøre. Vi ser denne Jannes- 
og Jambres-ånden i både den religiøse og den fysiske verden også.  
Fra talen: 59-0920 Plante Vintreet Og Hvor Det Skal Bli Plantet 30. Og i 
Skriften finner vi at Jannes og Jambres motsto Moses ved at de gjorde 
praktisk talt den samme tingen, ved å kaste ned staven og den ble til en 
slange. Moses kalte på plager. Og de kunne også kalle på plager, men 
de kunne ikke ta plagene vekk. De kunne ikke kurere det, fordi Gud er 
den eneste helbrederen.  
 
Så dere som tror at en vaksine kan helbrede dere? Så hvorfor er 60% av 
alle nye covid-tilfeller folk som allerede har blitt vaksinert. Jeg hører at 
mange av brødrene i deler av Afrika, som hevder å tro på dette Budskapet, 
løper for å få vaksinen. Hva er det, har de et ønske om å dø? Gud er vår 
helbreder.  
 
Så broder Branham fortsetter: "30 Men de kunne forårsake at det kom 
plager, og så tok Moses dem bort. Så kom det endelige oppgjøret, der 
Moses gjorde nøyaktig slik som Gud ba ham gjøre. 
31 Og jeg vet at alt dette som skjer i verden i dag, det skal til slutt komme til 
et stort oppgjør en dag. Fordi, Bibelen sa: "Slik som Jannes og Jambres 
stod Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De er 
mennesker med fordervet sinn, de holder ikke prøve når det gjelder 
troen. Men dårskapen deres skal bli åpenbar for alle." Det er en profeti 
som må bli oppfylt, og dere kan se at begge sider kommer opp nå. 
 
La oss nå fortsette i Jesaja 24 og lese fra vers 22 De skal samles sammen 
som fanger i hulen og settes fast i fengslet. Og etter lang tid skal de få 



sin straff. (det betyr at de skal dø) 
23 Månen skal blyges, (skal rødme, bli rød) og solen skamme seg. (gjøre 
et opphold) For Herren, hærskarenes Gud, er konge på Sions berg og i 
Jerusalem. Og Guds herlighet skal stå for hans eldstes øyne. 
 
La oss gå tilbake til Malakias 4, og lese hva som skal skje før all denne 
bortgangen og ødeleggelsen begynner. 
 
Malakias 4:2 Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol 
gå opp med legedom under sine vinger. (Først og fremst: Hvem er 
rettferdighetens Sol? Gud, i form av Ildstøtten. Og hva er: legedom under 
Hans vinger? Det er helbredelses kampanjer. Og hva er Hans vinger? Det 
Nye og Gamle Testamentet. Så Gud kommer med Sitt Ord som den 
mektige Budbæreren med helbredende kampanjer. Hvorfor? For å vise at 
Han er først og fremst en Barmhjertighetens Gud. Og Helbredelse er en 
form for å vise Hans barmhjertighet.)  
 
65-0725E Hva Er Attraksjonen? 100. La oss slå opp til et annet Skriftsted i 
det Gamle Testamentet, Malakias det 4. kapitlet, og lese det lille 4. 
kapitlet. …se, dagen kommer, brennende som en ovn; og alle de stolte, 
ja, … (la oss nå hoppe litt frem ...)  
101. Ja vel. … alle de stolte skal brenne opp, sier hærskarenes HERRE, 
og det skal ikke levne dem verken rot eller gren. (Hvor er det "evige" 
helvete da?) Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå 
opp med helbredelses kampanjer, legedom under sine vinger. Og dere 
skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset. 
Da skal dere tråkke ned de ugudelige. De skal være som aske under 
fotsålene deres på den dag jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud. 
Kom i hu Mose lov, min tjeners lov, den jeg gav ham på Horeb for hele 
Israel, både lover og bud!  
 
Så legg merke til at vår profet kalte legedom under sine vinger for 
«Helbredelses Kampanjer», hvor Han kommer ned for å virke, for å tiltrekke 
seg folkets oppmerksomhet til det Budskapet som skal komme. Det er den 
virkelige barmhjertigheten.  
 
Han gjorde det klart i sin tale 58-0927 Hvorfor Er Vi Ikke Et 
Kirkesamfunn? 59 Den Hellige Ånd taler ut, hvordan disse gavene som 
skal fungere i den siste tid. Nå, vi har gaver til å bli helbredet, som er i 
virksomhet. Åh, det er, det fungerer bra. Vel, broder, det finnes andre 



gaver. Dette er bare en av dem. Det er bare en liten ting. Vel, her er en 
langt større gave rett her. Hva ville være den beste: Den Hellige Ånds 
visdomsgave til å sette sammen Guds Ord, for å vise menigheten hvor 
vi står, eller å bare få noen helbredet? Vi ønsker alle å ha det bra. Men 
jeg vil heller at min sjel har det godt, enn at legemet mitt har det godt, 
når som helst. 
 
2 og dere skal vokse opp, (bli fullt modne sønner, klare for sønnekår 
(adopsjon)) "og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra 
fjøset. Du er vokst opp. Og det frigjør deg fjøset, der hvor du var barn, og 
bare ble foret med melk. Men hva gjør halvparten av disse i fjøset når de 
slippes ut i en god kløvereng? De hopper og danser som med en god 
gammeldags pinsevenns begeistring. Og når dere blir løslatt fra fjøset, da 
lover Han oss 3 Da skal dere tråkke ned de ugudelige. De skal være 
som aske under fotsålene deres på den dag jeg skaper, sier Herren, 
hærskarenes Gud. 
 
Så han forteller oss at løftet er først å ha helbredelses kampanjer. Og 
deretter en modning, idet vi ligger i nærværet for å modnes. Deretter går vi 
opp og unnslipper all den ødeleggelsen som skal komme. Og når vi 
kommer tilbake, skal vi gå ut på de ugudeliges aske. 
 
4 Kom i hu Mose lov, min tjeners lov, den jeg gav ham på Horeb for hele 
Israel, både lover og bud! 
Og hva er disse lover og bud? Velsignelse og forbannelse. Du blir velsignet 
hvis du lytter og adlyder Guds røst. Og du blir forbannet hvis du ikke gjør 
det. 
 
5 Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store 
og forferdelige.  
 
Så når Elias kommer, det vil bli en stor dag for dem som mottar den, og en 
forferdelig dag for dem som forkaster den tjenesten til Elias, hans 
forkynnergjerning som Gud sender. Og glem aldri at denne tids Elias er 
Herren Jesus Kristus, som kommer ned med et rop, som er Budskapet.  
 
65-1127B Prøve Å Gjøre Gud En Tjeneste 212. Nå, Han lovet det. Så det 
setter Bibelen helt nøyaktig inn i denne tiden, og Sodoma og Gomorra. Og 
Elias var ikke … Det var ikke Elias. Det var Guds Ånd på Elias. Elias var 
bare en mann. Nå, vi har hatt Elias-er, og Elias’ frakker, og Elias’ kapper, 



og Elias’ alt mulig. Men Elias for denne tid er Herren Jesus Kristus. Han 
skal komme ifølge Lukas 17:30. Menneskesønnen skal åpenbare Seg 
iblant Sitt folk. Ikke en mann, men Gud! Men det vil komme gjennom 
en profet. Nå, Han hadde aldri to hoved-profeter på samme tid, aldri, i 
verden. Skjønner? Uansett hvor mye det er…to hoder kan ikke…Det må 
være ett hode. Gud må få én mann under Sin kontroll. Skjønner? Det er én 
Gud. Det var Fader, Sønn, og Hellig Ånd, men én Gud over alt sammen. 
Legg merke til det, Han bare brukte de tjenestene. Det samme har Han 
gjort med Elias, Elias sin Ånd; Han brukte den Ånden. Men den 
samme Gud kontrollerte Den hele tiden for å oppfylle Sitt Ord.  
 
6 Han (Kristi Ånd i de siste dager gjennom Sin profet) skal vende fedrenes 
hjerte (forståelse) til barna, og barnas hjerte (forståelse) til deres fedre, så 
jeg ikke skal komme og slå landet med bann. 
 
Så hva står det her? Det står at Gud vil gjøre det. For hvis Han ikke gjør 
det, da vil Han komme bare med dom. Men Han vil gjøre det i 
barmhjertighet, for Han kommer først med helbredelse. Og det er Guds 
barmhjertighet mot mennesket. Deretter, et Budskap, som kommer fra 
Guds barmhjertighet. Og så, for dem som avviser det, da gjenstår det ikke 
noe annet enn dom. 
 
54-1219M Guddommelig Helbredelse 60. Jeg tenker på da Daniel sto der 
ved bredden den dagen, og han så den visjonen. Og en engel kom ned, 
kledd i solen, en regnbue var over Hans hode. Han satte en fot på jorden 
og en på havet. Og Han løftet opp Sin hånd og sverget ved Ham som lever 
i all evighet, at: "Tid skal ikke være mer." Skjønner? Det er nødt til å skje, 
en av disse dagene. Hvert Ord om Det kommer til å skje nøyaktig slik 
som Han sa at Det skulle skje.  
 
51-0928 På Ditt Ord Herre 37. Vi er i akkurat ferd med å dra inn i de mørke 
landene der ute, på andre siden av jorden, der de spedalske vil sitte ved 
portene. Og de stakkars små mørke barna lever av fett fra dyr, og hva de 
enn kan få tak i. Hjelp dem, kjære Far. 
Og nå i kveld, her i denne digre kjempestore byen, hvor omtrent verdens 
rikdom ligger, ruvende bygninger som store kløfter, når du går gjennom 
gatene. Men en dag, opp igjennom ... da vil vi se Guds Sønn gå ut der og 
si: "Tid skal ikke være mer." Deretter kommer jordskjelvet. Og det vil ikke 
være én stein tilbake på en annen. Åh, å tenke på det, Herre, at vi skal 
reise hjem. Og da er alt sammen over, denne herlige utgangen. 



Men mens vi er her i kveld og forkynner på vår ydmyke måte så godt vi 
bare kan, om den forløsende kjærligheten til Kristus Som kom fra herlighet 
og helt ned hit. Han ga Seg Selv, en uskyldig stedfortreder for oss skyldige 
syndere ... Og Hans Blod går i forbønn for våre synder i kveld: “Far, tilgi 
dem; de vet ikke hva de gjør.”  
 
La oss be ... 
 


