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Denne formiddagen skal vi fortsetter med vår miniserie om Endetidens
Hendelser, og Avslutningen På Alle Ting. Jeg tror at disse tre siste
prekenene har åpnet opp våre sinn til å se at det er så mange skriftsteder
som er blitt oppfylt for våre øyne. Og broder Branham sa i Avdekking av
Gud, at de kan lese de samme Skriftstedene som vi leser, men de kan ikke
se manifestasjonen av dem. Jeg tror at det er veldig sant. Og ikke bare
veldig sant, men veldig bevist gjennom hva vi sammen har talt om.
Vår studie i serien Avdekking av Gud har nå pågått siden den 4. mars
2018. Det er mer enn 3 år. Han sier:
64-0614M Avdekking av Gud 235. Men Gud er fullt synlig for oss,
skjult. Samme nå!
236 Så da Gud i Sin nåde rev i stykker forhenget, ble Han klart synlig for
alle. Men, de var så oppslukt av tradisjonene sine, at Han fremdeles
var skjult for dem. Samme nå!
Så han forteller oss at Kristus er Ordet, men Han er skjult for dem ved
deres egne tradisjoner. Men vi er invitert inn i Ham, inn i Ordet.
Så fortsetter broder Branham: 243 Så nå er vi invitert inn i Ham, for å ta
del i alt som Han er. Vi er invitert inn i Ham, som er skjult for de vantro,
gjennom dekket av menneskelig kjød. Skjønner? De kjenner til den
Herligheten, de leser om Den, Den er i Ordet her. “Guds Herlighet” og
slike ting, det er bare et ord for dem. For oss, er det en manifestasjon!
Skjønner? Det er ikke mer et ord; det er en virkelighet! Amen!
244 Gud sa: “La det bli lys.” Det var Ordet. Men nå er det lys. Det er ikke
Ordet; det er Lyset. Ser dere hva jeg mener?
Og så sier han: 245 Nå, det er ikke bare et skrevet Ord for oss, det er en
virkelighet. Vi er i Ham. Nå fryder vi oss i Ham. Nå skuer vi Ham. Nå ser
vi Ham, Ordet, som manifesterer Seg Selv. Det er skjult der ute, hvorfor
det? Det er tildekket i menneskelig kjød. Skjønner?
Og som jeg sa i forrige uke: Vi har gått fra det Skrevne Ord til det talte Ord,
da Gud kom ned med et Rop. Og Hans skrevne Ord ble da Det Talte Ordet,

da Han kom ned med et Rop. Og nå, det skrevne Ordet er nå blitt det
Manifesterte Ordet, og vi ligger i nærværet av Hans Manifesterte Ord. Og vi
har ingen frykt for hva som skjer i verden, fordi vi vet at det var forutbestemt
til å komme. Og vi ser manifestasjonen av det. Og vi vet at Han som ga
Ordet, er her for å utføre det, for å bringe det til en manifestasjon. Og ved å
se det skje, da vet vi at vi har den rette tolkningen, av det som ble skrevet
og talt. Fordi, vi er faktisk en del av det.
Dette er det tredje rykk, Hans Talte Ord manifestert. Og det er ikke til
verden, men for Bruden. Og vi ser at så mye av Hans Ord som skjer nå, er
dom til verden. Men det er for bruden, fordi det er manifestasjonen av Det
Talte Ord, gjort virkelig for oss. Ikke for dem, de tror det fortsatt ikke. Og
som et resultat av sin vantro, har de frykt. Og som et resultat av deres frykt,
gjør de ting som normale mennesker ikke ville gjøre. Slik som å gamble
bort livet sitt for å beholde en jobb, eller for å kunne reise eller gå på
offentlige arrangementer, noe som de fleste av oss uansett har unngått i
årevis, fordi Han kalte oss til å være et adskilt folk. Så det er ikke noe tap
for oss hvis vi ikke kan delta på en konsert, eller en offentlig samling, der
folk ender opp med å lage opptøyer og gjøre onde ting.
Nei da, vi er et utkalt, utskilt folk. Vi er hjemmekjære, og lik en due som
vender tilbake til sitt hjem. Det er en naturlig type på den naturen som er i
en person fylt med Den Hellige Ånd. Og som sådan har vi en indre guide
som leder oss gjennom et begjær om å fly av sted til vårt himmelske hjem. I
mellomtiden blir verden guidet inn til en hybrid, en tilstand av et dyrisk
trans-menneske. Akkurat slik som Eva ble, i hagen der hun mottok dyrets
serum, og produserte en hybrid mellom dyr og menneske, i Kain.
Men når bruden vandrer i Lyset, slik Han er i Lyset, da ligger hun i Sønnens
nærvær. Og hun modner frem til det manifesterte Ordet, som er Guds
tolkede Ord.
51-0415E Timen Er Kommet 13. Og jeg ber om at Din Ånd, Guds Engel,
Han som jeg er tjener for, må Han komme i kveld og stadfeste Sitt store
Nærvær, til å være her og gjøre dette til en enestående tid, slik at folket
aldri mer skal frykte. Men at de kan vite at den overnaturlige store
Himmelens Gud er her iblant folket. Og Han virker nå iblant sine barn,
slik at de kan ... Hvis de begynner å gjøre noe galt, at de vil vite at der er
det et alt-seende øye som vokter dem. Og hvis de ville gjøre det rette, da

vet de at det er en himmelsk Far som følger med på dem, og som vil gi
tilbake til dem en belønning. For vi høster det som vi sår.
Faktisk leser vi i Hosea 4:6 Mitt folk går til grunne fordi det ikke har
kunnskap. Fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, så du
ikke skal tjene meg som prest. Du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg
glemme dine barn.
Og vi er blitt grundig advart av Guds Endetidsprofet om hvilke hendelser
som skal komme over jorden. Og likevel, der er mennesker som mangler
kunnskap, som har en egenrådig uvitenhet. Fordi, han fortalte oss alle
detaljer om det som vi ser. Men hvor mange mennesker ser det, når det er
blitt åpent manifestert foran dem.
Og jeg bryr meg ikke om du leser din Bibel fra perm til perm, hver eneste
dag. Hvis du ikke kan se manifestasjonen av det skrevne Ordet, da er du
uvitende om de ting som hører Gud til.
Og du kan si, «men jeg lytter til lydbånd av profeten hver eneste dag.» Men
hør her. Den tåpelige jomfruen lyttet til Midnattsropet, som er Ropet i
1 Tessalonikerbrev 4:13-18. Og likevel, da de kom ut for å møte Ham,
kunne de ikke se at Han var det manifesterte Ordet. Og da gikk de glipp av
Ham, og de gikk deretter til dem som solgte.
Og da har de et selektivt minne om profetens ord, i stedet for å ligge i disse
Guds ord, og bli modne i dem.
Det pleide å være slik at menneskene ville se på "fikentreet som skyter
knopper". Og de ville si: "Åh, det er Israel". Og gjennom dette vet vi at vi er
ved avslutningen. Men vi har bokstavelig talt gått inn i mer enn hundre
hendelser som vi ser at Skriften sier skulle skje, det skjer hver uke. Og
likevel er de fleste blinde for dem. Hvorfor?
På grunn av tradisjoner så forstår de ikke forskjellen mellom Herrens
tilsynekomst og Herrens komme. Og det er fordi de ikke kjenner forskjellen
mellom Gud, den Evige Herlighetens Far, og Hans enbårne Sønn. De
forstår ikke tiden for Kristi Parousia, og at det er 84 tegn og hendelser som
Bibelen forteller oss skal finne sted i løpet av den tiden. Og derfor har de
gått glipp av 79 av disse hendelsene, som allerede har funnet sted.

Så fordi de ikke forstår, da får de frykt. Og deres frykt erstatter Tro, slik at
Jesus sa: "Når Han kommer, vil Han da finne tro blant folket?
Derfor, denne talen vil være nummer 4 i vår miniserie om
endetidshendelser. Og jeg tror at vi vil avslutte denne miniserien etter
denne prekenen. Jeg sier ikke at Herren ikke kan åpne opp vår forståelse
for enda mer av dette som Han gjør langs etter veien. Men foreløpig vil vi
avslutte denne miniserien denne formiddagen.
Nå, for å ta for vår tekst denne formiddagen, om flere hendelser i
endetiden, la oss slå opp i Lukas 21, og begynne å lese i vers
25 Og det skal være tegn i solen,
Dette er ikke bare Jesus som taler om dette. Men i Det Gamle Testamentet
ser vi også profetier som forteller oss at det vil være tegn i solen ved tidens
avslutning.
Joel 3:1 Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød.
Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha
drømmer, og deres unge menn skal se syner.
2 Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de dager.
3 Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden: blod og ild og
røksøyler.
4 Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag
kommer, den store og forferdelige.
5 Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.
(Jeg håper at dere alle påkaller Ham daglig.) For på Sions berg og i
Jerusalem skal det være en flokk som har sluppet unna, slik som
Herren har sagt. Og blant de overlevende skal de være, som Herren
kaller.
Legg merke til velsignelser og forbannelser her. Det vil bli en trengsel på
den store og forferdelige Herrens dag. Men det vil også være dem som
unnslipper trengselen.
Vi har begynt å se tegn i solen nå i de siste årene. Men vi har ennå ikke sett
at solen blir mørk eller brenner ut. Og jeg tror at vi ikke vil se det før
trengselen setter inn. Og selvfølgelig, vi vil unnslippe det. Men Gud tolker
Sitt Ord ved å få det til å skje. Og vi har ennå ikke sett noe som skiller seg
ut som en overnaturlig begivenhet i solen, frem til dette tidspunktet. Men jeg

tror vi vil se det, at det begynner å skje veldig rare ting med solen, ettersom
vi kommer nærmere trengselstiden.
Solen som blir svart og blir mørklagt, det er profetert også i Johannes
Åpenbaring.
Åpenbaringen 16:8 Så tømte den fjerde engelen sin skål ut på solen,
og det ble gitt ham makt til å svi menneskene med ild.
9 Og menneskene ble svidd med stor hete, og de spottet Guds navn,
Han som har makt over disse plagene. Og de omvendte seg ikke slik at
de gav Ham ære.
Vel, jeg synes det er ganske interessant at det er et massivt trekk i folkets
sinn om at en global oppvarming vil føre til ødeleggelse av jorden, selv om
det ikke er noe fysisk bevis på at det skjer vitenskapelig. Men som Job sa:
De tingene som jeg fryktet mest, har kommet over meg." Og broder
Branham sa: Gud kan ikke sende ødeleggelse før folket er i den ånden til
ødeleggelse. Så jeg lurer på dette: Er denne psykologiske krigføringen som
vi ser i media, og blant regjeringslederne, for å skyve dette inn i folkets sinn,
er det dette som vil starte oppvarmingsprosessen, og bringe inn deres egen
ødeleggelse? Men Jesus forteller oss tidspunktet for når solen skal bli
formørket, i Matteus 24.
Matteus 24:29 Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket,
og månen skal ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og
himlenes krefter skal rokkes.
Også i Markus 13 hører vi Jesus si det samme.
Markus 13:24 Men i de dager, etter den trengselen, skal solen bli
formørket, og månen skal ikke gi sitt lys.
25 Stjernene på himmelen skal falle ned, og himlenes krefter skal rokkes.
26 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og
herlighet. (en stor doxa, som er Guds meninger, verdier og bedømmelser)
27 Og da (Når tid da? Ved avslutningen. Før eller etter trengselen? Han
sier det ikke, Han sier bare: og da)
skal Han sende ut Sine engler og samle sammen Sine utvalgte fra de
fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende.
Da, etter tilsynekomsten i skyer, vil Menneskesønnen komme for å samle
sammen for en bortrykkelse. Så vi har sett tegnet på Menneskesønnen i

skyer med en stor medvirkende kraft til mirakler, og en stor doxa. Det er
hva Ropet handler om.
Nå går vi tilbake til det som Jesus fortalte oss Lukas 21:25. Han sier at vi
ikke bare vil se tegn i solen, men også "tegn i månen" (og de siste årene
har vi hatt 4 sett med blodmåner).
De fleste kristne var faktisk oppmerksom på denne tidsrammen gjennom
2014 og 2015, da vi hadde en serie på fire blodmåner, som også falt på
jødiske helligdager.
Ifølge Wikipedia: Profetier om Blodmåner er en rekke profetier i Bibelen
som, ifølge mange kristne predikanter, erklærte at en tetrad (en serie på fire
påfølgende måneformørkelser, som falt sammen med jødiske helligdager,
med seks fullmåner i mellom, og ingen tilstøtende delvis måneformørkelse)
som begynte med måneformørkelsen i april 2014. Det er begynnelsen på
endetiden, som beskrevet i Bibelen i Joels bok, Apostlenes gjerninger 2:20
og Åpenbaringen 6:12. Tetraden endte med måneformørkelsen 27.–28.
Nå vet vi selvfølgelig at de tar feil, fordi begynnelsen på endetiden, var
Herrens nedstigning, ifølge 1 Tessalonikerbrev 4, som er Hans tilsynekomst
før Hans komme, noe som de fleste forkynnere fullstendig avviste. Og å
avvise Guds tjenere, er å forkaste Gud selv, det vet vi alle. Men i mai hadde
vi også en blodmåne, som ikke er en unik ting, de skjer ganske ofte, men
ikke ofte nok til å bare si at det er et naturlig fenomen. Men serien med
blodmåner som vi så i 2014 og 2015, er ganske synonymt med
endetidsscenen som utfolder seg. Og det begynner med Kristi Parousia,
idet vi allerede har vært vitne til 79 av de 84 tegn og hendelser i Kristi
Parousia.
Så fortsetter Jesus. Og Han forteller oss at det også vil være tegn i
stjernene. Men igjen så tror jeg at disse tegnene vil være planetenes
oppstilling på linje, slik de gjorde da Jesus ble født, og også da William
Branham ble født. Og broder Branham talte om planetenes oppstilling som
en veldig viktig ting, som pekte mot tidens avslutning.
Broder Branham kommenterte denne type ting i sin tale
62-0204 Nattverd 74. Vi ser at astronomene spår at en eller annen gang i
denne tidlige delen, eller I den første delen av måneden, det skal begynne
den 2. eller den 5., eller et sted gjennom denne måneden, de indiske

astronomene spår at denne verden skal bli sprengt i stykker. Og de
amerikanske avisene gjør narr av det. Jeg tror ikke at verden kommer til
å bli sprengt i stykker. Men jeg sier at det er galt å gjøre narr av det.
Fordi, noe er i ferd med å skje en av disse dagene, noe som ligner på
det, når de fem planetene, Mars, Jupiter, Venus, og så videre, kommer
inn i deres ... De har aldri gjort det tidligere. Åh, de hevder at det kanskje
skjedde for tjuefem tusen år siden. Men hvem var der tilbake for å vite om
det?
Så noen av disse tingene, vi bare setter oss tilbake og ser på det. Fordi,
visst er de tegn, men hvis vi ser separert på disse, da er de ikke noen
indikasjon. Men samlet, da tegner de et bilde av endetiden til oss.
Nå, når Jesus fortsetter, da ser vi at Han blir mer beskrivende av det som vi
nå ser finne sted.
Lukas 21:25 På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet, (og
dette ordet rådvillhet, er en universell forvirring, i alle nasjoner, en knipe, og
en tilstand av usikkerhet og forvirring).
Så, det at folkeslagene gripes av angst, blir da etterfulgt av rådvillhet i
folket. Og ordet rådvillhet, betyr en sammenfiltret, involvert eller forvirret
tilstand, eller situasjon.
Og ordene: folkeslagene gripes av angst, angst kommer fra det greske
ordet sunoche, som betyr: Å bli holdt sammen, være i fengsel, i klemme, i
knipe, i angst.
Og vi ser at verden blir satt under press i alle nasjoner. Hvorfor? Fordi hele
verden blir forført, slik vi blir fortalt i
Åpenbaringen 18:23 Ikke noe lampelys skal skinne i deg mer, og røsten
av brudgom og brud skal aldri høres i deg mer. For dine kjøpmenn var de
store menn på jorden, og ved din trolldom ble alle folkeslag forført.
Og det ordet, trolldom, er fra det greske ordet Pharmacia, som er
legemidler. Og hele verden har gått inn i et press, en nedstengning, på
grunn av at de farmasøytiske selskapene har krevd det. Og politikerne
følger etter på grunn av penger og makt til å kontrollere, mer enn de noen
gang tidligere har hatt.

24 Og det ble funnet blod av profeter og hellige i henne (i Vatikanet), og av
alle dem som er blitt myrdet på jorden.
Nå går vi tilbake til det som Jesus forteller oss, om tegn til endetiden. Han
legger til: 25 når havet og bølgene bruser; (og vi har sett tidevannsbølger
feie inn over Japan og Indonesia. Og vi gjør oss klare til å se den store
bølgen, når California går under. Den vil feie over alle kystbyer og utslette
dem. Dette ble varslet i Jesaja 24, som vi leste i forrige uke. Og som broder
Branham sa, at denne tidevannsbølgen fra jordskjelvet i California, vil være
en mile høy (1,6 km). Og han fortalte til brødrene i Tucson at vannet vil
komme opp til Tucson. Og han fortalte på lydbånd at tidevannsbølgen vil
komme rett opp i Elvene, i Mississippi og Ohio)
61-0318 Abrahams Pakt Bekreftet 14. Også månen er en vokter. Gud
satte havets grenser, og Han satte månen til å vokte den. Og havet, hvor
aggressivt det slår mot breddene; det vil gjerne ødelegge alt på jorden, for
det gjorde det en gang, vet dere.
Og å se synd, som dynges opp ... Bølgene, de store bølgene slår mot
breddene. Og husk at i de siste dager er det blitt forutsagt
tidevannsbølger: Havet bruser, mennesker får hjertesvikt, frykt,
folkeslagene gripes av angst og rådvillhet. Det ville være tegnene for
endetiden. Vi har gått gjennom alt dette, nedover veien. Nå, her er vi, helt
fram til det siste tegnet til Abrahams barn, og til og med brakt frem i
budbærernes navn, akkurat som det var på Abrahams tid, for å vise at det
ikke er noen feil noen steder. Bibelen sier: SÅ SIER HERREN.
Og så sitter kirken der, død. Ballspill, attraksjoner i byen og de verdslige
tingene har lokket kirken bort. Bibelen sa at de ville være framfusende,
oppblåste og slike som elsker sine lyster høyere enn de elsker Gud. De har
en form for gudsfrykt.
65-0429E Utvelgelse Av En Brud 229. Det er en alvorlig advarsel. Vi vet
ikke hvilken time, og du vet ikke hvilken time, at denne byen en dag
kommer til å bli liggende her ute på bunnen av dette havet.
230. Åh, Kapernaum, sa Jesus, du som opphøyet deg inn i himmelen, du vil
bli ført ned i helvete. For, hvis de mektige gjerningene hadde blitt gjort i
Sodoma og Gomorra, ville de ha blitt stående til denne dag. Og Sodoma og
Gomorra ligger på bunnen av Dødehavet. Og Kapernaum er på bunn av
sjøen.
231. Du by, som hevder å være Englenes by. Du som har opphøyet deg
selv inn i himmelen, og sendt alle de skitne, tilsmussete tingene av moter

og slikt, inntil endog de utenlandske landene kommer hit for å plukke opp
vår umoral og sende det av gårde, du med dine fine kirker og kirketårn, og
så videre, slik som du gjør. Husk, en dag vil du ligge på havets bunn, de
store strukturer, lik i en bikube, er under deg akkurat nå. Guds vrede blir
spydd ut rett under deg. Hvor mye lenger vil Han holde igjen denne
sandbanken som henger ut over den? Når, det havet der ute, en mile
dypt, vil fosse inn der, rett tilbake til Salton Sea. Det vil bli verre enn
den siste dagen i Pompeii. Vend om, Los Angeles.
232. Vend om, resten av dere, og vend dere til Gud. Tiden for Hans vrede
er over jorden. Flykt mens det er tid til å flykte, og kom inn i Kristus.
65-0822E Et Tenkende Menneskes Filter 144. Blinde Laodikea! Hvor ofte
Gud ville ha gitt dere en vekkelse! Men nå har deres time kommet; det er
for seint nå. Hvordan dere lo og gjorde narr av menneskene som Gud
sendte til dere! Men nå har deres time kommet. Åh, Forente Stater,
Forente Stater, hvordan Gud ville ha våket over dere som en høne gjør
med sin flokk, men dere ville ikke.” Nå går denne Røsten fra kyst til kyst,
fra nord til sør, og øst til vest. Hvordan Gud ville ha våket over dere, men
dere ville ikke! Nå har deres time kommet.
145. Nasjoner bryter sammen. Verden faller fra hverandre. Femten hundre
miles stor bit av den, tre eller fire hundre miles bred, vil synke,
hundre…eller kanskje førti miles ned inn i den store forkastningen der ute,
en av disse dagene, og bølger vil fosse helt ut til staten Kentucky. Og
når det skjer, vil det ryste verden så hardt, at alt på toppen av den vil
rystes ned.
65-0711 Skamfull Over Ham 60. Dette var en preken som jeg holdt, da,
jeg tror broder Elij’ Perry kan ha vært diakon her i menigheten på den tiden,
for alt jeg vet. Men den lød: “Tiden vil komme …” Jeg visste det ikke før fru
Simpson ga meg prekenen her om dagen. Og jeg har det nedskrevet i en
liten bok, at: “Ørkenen …” at: “Havet vil lage seg vei inn i ørkenen.” Det
var tretti år siden.
61. Og, selvfølgelig, Salton Sea er omtrent to hundre fot under havnivået.
Og hvis den store glidningen, jorden slukes inn på den måten, med
hundrevis av kvadratkilometer, hundrevis og hundrevis av kvadratkilometer
som synker ned i jorden. Det vil det sende ut en tsunami helt til Arizona.
Ja visst, det vil det.
65-0718M Prøver å gjøre Gud en tjeneste 25. Fru Simpson, jeg tror ikke
hun er med oss i dag. Eller, jeg ser broder Fred sitte her, men jeg vet ikke

hvor fru Simpson er. Hun gikk og fikk tak i en profeti som jeg ga, omkring
1935. eller noe der omkring. Og den sa: “Timen ville komme”, det er skrevet
i en bok et eller annet sted, “at havet vil fosse inn i ørkenen.” Se hva som
vil skje. Hvis de tusener av kvadratkilometer synker ned i jordens lava, og
glir inn, da vil millioner dø der på en gang. Og det vil forårsake slik en
flodbølge! Husk, strekker seg helt til Salton Sea, som er et eller to hundre
fot lavere enn havnivået. Det vannet vil muligens komme nesten til
Tucson, med den flodbølgen som vil komme tvers over her. “Og havet
skal fosse sin vei inn i ørkenen.” Nasjoner bryter sammen, Israel våkner,
Tegnene som våre profeter forutsa; Hedningenes dager er talte, tynget av
rystelser; Vend tilbake, O adspredte, til deres egne.
26. Vi er i endetiden. Nå, må Herren velsigne dere rikelig. Jeg kommer i
gang med det, og glemmer tiden. Vi kommer til å gå over raskt, ganske
raskt, inn i Evigheten, uansett.
58-0520 Tidens Tegn 35. Hva sier virkelige forskere om det? Så dem bli
intervjuet her om dagen, og de sa: “Skal vi varsle folket, eller skal vi bare
holde det for oss selv? Hva ville du si om det?” Han sa: "Det er ingen
ting som forhindrer dem fra å gjøre det." De vil ikke la oss få vite om alle
deres hemmeligheter. Men en natt kunne den satellitten der oppe gå ... Hva
ville kunne forhindre, i natt, at omtrent seks av dem kunne gå opp og
komme rett over USA, og la oss si, med disse hydrogenvåpnene ... Vi
kunne ikke komme til dem. Så: "Ja vel. Overgi dere, eller bli til aske.” Hva
ville skje? Det kan skje før morgengry. Det ville ikke være være i strid med
Bibelen. Det ville oppfylle Bibelen. Nasjonene er klare for det.
Håndskriften er ikke på veggen nå, men alt sammen er på himmelen, der
Jesus sa at det ville være: Det vil være tegn oppe i himmelen. Menn får
hjertesvikt, folkeslagene gripes av angst og rådvillhet, havet bruser. Har
aldri før kjent til i historien, at vi noen gang tidligere har hatt så store
tidevannsbølger som vi har nå. Se på Chicago forrige søndag, og hele
veien oppover og nedover kysten. Forvirring i tiden, folkeslagene gripes av
angst og rådvillhet, håndskriften er på veggen ... Og tilbakekomsten av Den
Hellige Ånds kraft til menigheten.
Joel 3:6 For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og
Jerusalems fangenskap,
7 da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned til Josafats dal. Der vil
jeg holde rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi
de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land.

Ja vel, tilbake til det som Jesus fortalte oss i Lukas 21:26, at alle disse
tingene, spesielt at folkeslagene gripes av angst, eller nedstengning, ville
føre til at "Mennesker får hjertesvikt av frykt og gru, (og legg merke til at
hjertene faktisk svikter dem av frykt. Og denne vaksinen har ført til
hjerterstans hos unge menn og kvinner. Vi vil komme inn på det om et
øyeblikk, så hold på den tanken) for alt det som skal komme over jorden.
Så vi ser at hjertene svikter, av frykt, fordi de ser disse tingene komme på
jorden. Og folket blir så redde at de vil tillate hva som helst å bli sprøytet inn
i deres kropp, uten at de engang vil lese og forstå hva dette er for noe, det
som regjeringen ønsker å injisere inn i dem. For meg er det et sikkert tegn
på endetidens galskap. Fordi folket er veldig redde.)
26 for himmelens krefter skal rokkes. (dette ordet «rokkes», er det greske
ordet "salyoo-oh" som betyr: Å vakle, å sette i bevegelse, å velte. Og vi
leste nettopp dette sitatet hvor broder Branham knytter det til raketter, og
satellitter, og hva de gjør.)
27 Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor
herlighet.
28 Når alt dette begynner å skje, (og når disse ting er blitt satt i gang, eller
er kommet på scenen) se da opp og løft deres hoder, for deres
forløsning nærmer seg.
Husk Guds løfte i Joels bok om den store flukten for Guds utvalgte på dette
tidspunktet. Og broder Branham sa at den Gud som ga løftene, er her for å
stadfeste dem, noe som betyr: Å manifestere dem.
29 Så fortalte Han dem en lignelse: «Se på fikentreet og alle trærne!
30 Så snart de begynner å skyte knopper, ser dere og vet dere av dere selv
at sommeren er nær.
31 Slik skal dere også (slik dere ser at Israel blir en nasjon) vite at når
dere ser disse ting skje, da er Guds kongerike nær.
32 Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette har
hendt.
33 Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri noen sinne forgå.
Nå, Jesus har nettopp lagt ut for oss mange endetidshendelser til å se etter.
Og så gir Han ut en advarsel til hver og en av oss, om å alltid være
årvåkne.

34 Men ta dere i vare, (vær årvåkne, og følg nøye med på det jeg har sagt)
så ikke deres hjerter blir tynget av rus, (Og rus er en tilstand, som følge
av å ha spist og drukket for mye, en døsighet og en søvnig ånd som overtar
deg når du har spist og drukket for mye) drukkenskap (som er en mental
tilstand når tankene dine ikke er i stand til å fokusere riktig) og
bekymringer for dette livet, (og det ordet: "bekymringer for dette livet", blir
i den greske ordboken definert slik: "gjennom å bli forvirret og distrahert."
Med andre ord: Ikke la noen av dine daglige aktiviteter holde deg distrahert
bort fra det som du skal våke over. For det å være distrahert, gjør) slik at
den dagen skulle komme uventet (intetanende, uopplyst, uvitende) over
dere.
35 For den skal komme som en snare (en felle) over alle dem som bor
på jorden.
(Å være distrahert på grunn av frykten og tvangen som blir lagt på folket.
Da vil de ha sine tanker på dette, i stedet for på hva Gud gjør seg klar til å
gjøre. Så vi skulle nå være mer fokusert på hva Gud gjør, enn på noe annet
tidligere tidspunkt i jordens historie. Fordi broder Branham lærte oss at "hvis
du ikke er oppmerksom, da kan bortrykkelsen passere rett gjennom deg.
Og du vil gå glipp av det, hvis du ikke er klar over det.")
Det er hva han fortalte oss i 63-0412E Gud Skjuler Seg Selv I Enkelhet
305. Kirken går gjennom Trengselen, men ikke Bruden. Kirken går
gjennom den, for en renselse, ja visst, under det sjette segl. Det
stemmer. Israel gjør det samme, for de hundre og førtifire tusen. Men ikke
Bruden.
306 Bruden har fått tilgivelse. Hun drar rett til Herligheten, i en
Bortrykkelse. Det er riktig. Hun, min mening er at en av disse dagene, vil
det siste medlemmet bli tatt opp. Det kan komme, og du vil ikke vite
noen ting om det. Husk at det er en hemmelighet, en hemmelig
bortrykkelse. "Han skal komme i en time som dere ikke tenker." Dere vil
ikke vite noe om det. Hun vil være borte. Det vil være for sent da.
307 Du sier: "Jeg skulle ønske at jeg hadde blitt stående." Hvis du noen
gang har tenkt å ta et standpunkt, la da dette møtet i Albuquerque, la dette
være den tiden da du tok et standpunkt.
58-1012 En Hastig Hemmelig Bortgang Av Menigheten 171. Herre Gud,
i dette store øyeblikket, hvor jeg ser på denne lille forsamlingen, og ser
røde ansikter og tårevåte kinn, da er vi klar over at vi står i nærværet til den
store hemmelige Agenten, Den Hellige Ånd.

172 La oss nå ta veien sammen med Herrens foraktede få. Hvis det er
noen tvil i vårt nabolag, blant folket, i menigheten, eller hvor enn det måtte
være, det har ingenting med oss å gjøre. Vi skal ikke lenger besmitte vår
kledning med tingene fra denne verden. For Du skal komme en dag, i et
øyeblikk, i denne hastige, hemmelige Bortrykkelsen av Din Menighet.
Du kommer over tidens åskam, nedover den horisontale regnbuen, for å
ta bort Menigheten. For Skriften sa: “Guds Basun skal lyde. Og de døde i
Kristus skal oppstå. Og vi skal bli rykket opp, sammen med dem, i luften, for
å møte Herren, og for alltid være med Herren. Derfor, mine brødre, trøst
hverandre med disse ord.”
173 La det ringe dypt inn i hjertene til denne forsamlingen denne
formiddagen. Vi vil prise Deg i Jesu Navn. Amen.
Og brødre og søstre, Gud har kommet til oss allerede i tre horisontale
regnbuer, som bekreftet Hans pakt om at vi er Abrahams ætt.
65-1128M Guds Eneste Tilveiebrakte Sted For Tilbedelse 290. Vi ser
alle andre ting beveger seg rett opp mot denne tiden. Vi ser at Skriften blir
stadfestet, bevist. Og akkurat slik vi ser Det, Herre, Deg, med våre egne
øyne, bli manifestert, slik vil det en dag bli en Bortrykkelse. Og vi vil
se manifestasjonen av det Ordet. “For Menneskesønnen skal komme i
herlighetens skyer, sammen med Sine hellige Engler, og vi vil bli tatt
opp for å møte Ham i luften.” Det vil da bli … Vi hører om det nå, da vil
vi se det med våre egne øyne.
291. Må vi bli funnet i Ham, Herre, det eneste tilveiebrakte stedet.
Dere skjønner, hvis du ser Guds Ord nå i manifestasjon, det skulle la deg
vite at du er fokusert på Ham, og på det som Han gjør nå. Og når tiden
kommer for oppstandelsesmøtene, vil du være fokusert også da, slik som
nå, hvis du holder dine årvåkne øyne på hva Han gjør. De vise jomfruene
hadde et våkent øye. Og de gikk inn til bryllupsmåltidet sammen med
Brudgommen. Men de tåpelige gjorde ikke det. Og de gikk til dem som
selger, og de ble værende tilbake for gråt og jamring og tenners gnissel,
som er en trengselsperiode for renselse.
Men hvis du bare tar hensyn til de verdslige bekymringene i dette livet, og
ikke er fokusert på hva Gud gjør her nå, da vil du gå glipp av det. Fordi det
vil passere rett forbi, og du vil ikke engang være klar over det.

61-0516A Jesus Kristus Er Den Samme 60. Abraham var den utvalgte.
Og vi vet alle at Kristus kommer og henter en utvalgt Menighet; at
bortrykkelsen er for en liten rest (vi vet det), den utvalgte Menigheten.
De andre går gjennom dommen. Men de utvalgte går først i
bortrykkelsen, fordi de kan ikke gå inn i dommen. Jesus sa: Den som
tror på Meg, har Evig Liv. Den som hører Mine Ord og tror på Ham
som sendte Meg, har Evig Liv, og skal aldri komme til dommen, men
er gått over fra døden til livet. (Johannes 5:24). Vi er i Kristus, og er
allerede blitt dømt. Gud dømte oss etter vår tro på Hans Sønn, Kristus
Jesus. Og av Den Hellige Ånd er vi blitt døpt inn i det legemet, og vi er blitt
en del av Kristus, en utvalgt Menighet.
Jesus sa i Johannes 5:24 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som hører
Mitt ord og tror Ham som har sendt Meg, han har evig liv og skal ikke
komme til dom, men er gått over fra døden til livet.
62-0531 Konflikt Mellom Gud Og Satan 143. Det finnes ikke ett sted der
Menigheten noen gang går gjennom Trengselsperioden. Kristi Blod, i fylden
av anvendelsen av Jesu Kristi Blod, renser bort all synd. Og hvorfor må vi
bli renset? Vi blir renset daglig; ingen Trengsel. Lytt. Lytt til hva Jesus sier i
Johannes 5:24 Den som hører Mine Ord, og tror på Ham som har sendt
Meg, har evig Liv, og skal ikke komme for Dommen; men har gått over fra
døden til Livet. Amen.
Lukas 21:36 Våk derfor, og be alltid om at dere må bli holdt verdige til å
unnslippe alt dette som skal skje, og til å bli stående for
Menneskesønnen.
Så Han forteller oss at det vil være stor nød over verdens folk, frykt og
forvirring som vil gripe så mange over hele verden, slik at de får hjertesvikt.
Og i tillegg til den frykten, har vi denne bakteriologiske krigføringen, og den
psykologiske krigføring, som blir kastet på jordens befolkning av de rike
mennene og legemiddelselskapene.
Åpenbaringen 18:23 Ikke noe lampelys skal skinne i deg mer, og røsten
av brudgom og brud skal aldri høres i deg mer. For dine kjøpmenn var de
store menn på jorden, og ved din trolldom (legemidler) ble alle folkeslag
forført.

54-0719A Guds Tilveiebrakte Vei For Helbredelse 42 Hva er en kreft?
Hva er en svulst, hva er en sykdom? Vi vil nå ta for oss det i de neste fem
minuttene. Hva er en kreft? Hva forårsaket den tingen? La oss ta en kreft,
eller hva enn du ønsker å ta: tuberkulose, lungebetennelse, hva enn dere
måtte ønske å ta, en hvilken som helst sykdom. Sykdommer er bakterier.
La meg gå gjennom noe her ganske raskt, ettersom tiden vår går. Hør etter,
visste dere at Bibelen forutsier at i de siste dager ville det være en
kjemisk krigføring med bruk av bakterier? At sykdommer vil bryte ut
over folket, og vil falle på alle de som ikke har dåpen i Den Hellige
Ånd? Men den Engelen, eller den som hadde kontroll over disse
plagene, ble gitt ordre om å ikke røre noen av de som hadde mottatt
merket. Nå, hvor mye, hva slags lærere må vi være, brødre, for å få
menigheten i orden til å være i den tilstanden? Helt immun. Armene
mine er ømme nå, fordi legene har stukket inn nåler for å prøve å vaksinere
meg for gulfeber og slikt. Jeg sa til dem at jeg ikke trengte det. Men de ville
ikke høre på meg. Men jeg skal fortelle dere hva Gud kommer til å gjøre.
Gud har et serum, og det kalles Den Hellige Ånd. Og når det serumet
går inn, så vaksinerer det deg. Halleluja. I de siste tider ...
60-0709 Guds Tilveiebrakte Vei for Fellesskap 101. Hvor vi takker Deg,
at i denne store timen, at når alt håp om et jordisk liv er slutt ... Atombomber
ligger i hangere, hydrogenbomber, sykdom og plager, bakteriekrigføring
... O Gud, og alle ting slik som det er, vel vitende om at Bibelen sa at
mennesket faktisk ville råtne i sitt kjød ... Men at Engelen ble gitt et
oppdrag: "Ikke rør noen av disse! Kom ikke nær disse som har vinen
og oljen. Ikke rør dem som har Guds Segl på pannen." Og vi er klar over
at dåpen i Den Hellige Ånd er Guds segl. For det står skrevet i Efeserne
4:30 "Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, i Ham ble dere forseglet, til
forløsningens dag." Herre Gud, forsegle denne menigheten i kveld. De
som vil ha Den Hellige Ånds Segl, de sier farvel til all frykt, Herre.
Forsegle dem med Din Ånds Segl i deres hjerter, at de vil komme frem
som nyfødte barn, og rope: "Abba, Far". Gi det, Herre. Jeg overgir dem til
deg i Jesu, Din Sønn Navn.
Nå, jeg skulle lese omtrent 10 sider til med notater fra Johannes
Åpenbaring. Men vi vil ikke være her for å se de vesener som skal komme
på jorden. Det vil finne sted i trengselstiden.
Men les selv de følgende Skriftsteder:

Åpenbaringen kapittel 16, 17, 18 og 21. Og deretter Daniel kapittel 7, 9,
12. Og vi har allerede lest Daniel 8, og vet at versene 23-25 allerede har
funnet sted. Og dette kom inn gjennom et bedrag. Og hele verden er blitt
klar over dette store bedraget. Men de kan ikke se manifestasjonen av det,
eller knytte det til Skriften.
Men så, rett etter at han forteller dette til Daniel, som ser vi i vers 23-25,
hendelser som skal finne sted rett før avslutningen, eller ved begynnelsen
av avslutningen. Og det er Skriftstedene som forutser at en verdenshersker
skal stå frem. Han vil begynne å stå opp mot paven og de rike menn i
verden. Og ved å gjøre det, vil han være en svært energisk person. Og
gjennom sin politikk vil han starte håndverk, som får produksjonen til å
blomstre. Men han vil miste sin makt på grunn av hva fyrstenes fyrste, som
er paven, gjør. Og vi har sett alt sammen bli manifestert, da Vatikanet
brukte sine tre satellitter for å forandre på presidentvalget.
Så vi så at valget ville bli stjålet gjennom et bedrag. Og det ville installere
det antikristelige systemet på Romas trone, og gi makt til dyret.
62-1014M Et Fullkomment Menneskes Skikkelse 391. Og denne
nåværende regjeringen bruker nå penger fra hvor? Fra skattepenger som
de vil samle inn om førti år fra nå. Hun er ferdig. Det er "Livets Line" rett
bort fra Washington D.C., tvers over hele landet. Skattepenger de bruker,
og prøver å kjøpe fra utlandet. Vel, de bare gir det ut allikevel. Ser dere
ikke det? Det er nøyaktig hva de kommer til å gjøre. Skjønner? Hva er det?
Nå, hvis denne nasjonen går konkurs, det eneste den kan gjøre er å gå
konkurs. Det eneste den kan gjøre er å gå konkurs.
392. Det eneste fornuftige de kan gjøre, er å forandre valutaen. Men de vil
ikke gjøre det, under denne nåværende regjeringen. Den romersk katolske
kirken eier gullet i verden. Og det de vil gjøre, er å selge ut, “Disse rike
menn,” og så videre, “av verden”, som Bibelen sier. Hva vil de gjøre, før de
taper Brown og Williamsons Tobakkskompani, nesten alt sammen er
katolsk, uansett. Og alle disse andre tingene, hva vil de gjøre? De vil
akseptere det, og de vil motta pengene fra Roma. Og da har hun solgt
selve fødselsretten sin. Roma støtter henne. Ja, sir. Hun vil støtte det.
Og de får nok forsikring nå, får nok rundt seg, bringer inn sin statsråd. Se
hva Herr Kennedy ber om.
393. Og når du så dette, forleden dag, da er det ingen vits å avgi stemme
noe mer. Hvilken nytte er det i å stemme? Når, det står i avisen, og det er
bevist for offentligheten, og de nekter å gjøre noe med det. Når de har

bevist at valgmaskinene over hele nasjonen ble stilt inn, slik at de
valgte Herr Kennedy med en falsk avstemning. Sier ikke Bibelen at
han ville komme inn ved bedrag? Ja visst, en løgn. Nå, jeg er ikke imot
Demokratene noe mer enn Republikanerne, men jeg bare fastslår fakta fra
Bibelen. Hvilken nytte er det i å avgi stemme? De vet hvem som vil bli valgt
inn der.
Les deretter for dere selv Jesaja kapittel 2 og 24
Les det sakte og grundig, med et øye til denne tiden, og hva som skjer rett
foran våre øyne.
Habakkuk 2:3 For ennå må synet vente på sin tid. Men ved enden skal
det tale, og ikke lyve. Om det dryger, så vent på det! For komme skal
det, det skal ikke utebli.
La oss be

