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I kveld, siden vi har vår bror, Joseph Chaca fra Tanzania her, og jeg har 

bedt ham om å tale i noen minutter, da har jeg bestemt meg for at vi vil gå 

gjennom de spørsmål og svar som jeg ble stilt i gårsdagens 

søramerikanske forkynnermøte. Når vi er ferdige, går vi til de Skriftstedene 

som gjelder vår nattverdstjeneste. 

 

Spørsmål 1 

Br. Brian, kan du si noe om det nye navnet som er nevnt i Åpenbaringen 

2:17 og Åpenbaringen 3:12. 

 

Ja vel, la oss lese disse to skriftstedene før vi går videre. 

 

Åpenbaringen 2:17 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til 

menighetene! Den som seirer, vil Jeg gi å ete av den skjulte manna. Og Jeg 

vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet inn et nytt navn, 

som ingen kjenner, uten den som får det. 

 

Ja vel, så når vi leser dette, da må vi vite hvem dette er, som seirer, og ble 

gitt et nytt navn. Noen tror at dette er alle de troende. Men det er ikke hva 

profeten underviste.  

 

Nå, det andre skriftstedet de ga oss, er Åpenbaringen 3:12 Den som 

seirer, ham vil Jeg gjøre til en søyle i Min Guds tempel, og han skal aldri 

mer gå utenfor. Jeg vil skrive Min Guds navn på ham, og navnet på Min 

Guds stad, det nye Jerusalem som kommer ned fra himmelen, fra Min Gud. 

Og Jeg vil skrive Mitt nye navn på ham. 

 

Så stiller de et spørsmål: "Nå, spørsmålet er dette ... Profeten sier at da 

Jesus beseiret døden og helvete, og overvant dem, og steg opp i det høye, 

da fikk Han et nytt Navn. Hva er dette nye Navnet som Jesus mottok? 



 

Så la de til dette sitatet fra broder Branham: 63-0318 Det Første Segl 

158-3 {283} Og Jesus, Hans Navn på jorden var Forløser, Jesus. Da 

Han var på jorden, var Han Forløser. det er sant. Men da Han beseiret 

døden og helvete, og overvant dem, og steg opp i det høye, da mottok 

Han et nytt Navn. Det er grunnen til at de roper slik de gjør og ikke får noe. 

Det vil bli åpenbart i tordenene. Ser dere? 158-4 {284} Legg merke dette 

mysteriet. Han kommer ridende ... Det må være noe som kan forandre 

denne Menigheten. Det må være noe. Merk dere. Ingen visste det, 

bortsett fra Ham Selv. Legg merke til at ingen andre enn Ham Selv 

visste det. 

 

Legg merke til at vår profet sa at ingen kjenner dette navnet, uten Gud 

selv. Derfor, hvis jeg sa at jeg visste hva det navnet er, da ville jeg være en 

løgner. Jeg vet ikke hva det er. Og alle som forteller dere at de vet hva 

dette navnet er, de er en løgner. Fordi Guds profet visste det ikke. Og han 

sa at den eneste som visste det, var Gud selv, som ga Jesus det nye 

navnet. Hvorfor sier jeg dette? Fordi Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å 

skje. 

 

William Branham sa: "Legg merke til det. Ingen andre enn Ham Selv 

visste det. Legg merke til at ingen andre enn Ham Selv visste det." 

 

Vel, kan jeg vise dere hvor broder Branham fikk dette fra? Ja visst, det står i 

Skriften.  

 

Åpenbaringer 2:17 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til 

menighetene! Den som seirer, vil Jeg gi å ete av den skjulte manna. Og 

Jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet inn et nytt navn, 

som ingen kjenner, uten den som får det. 

 

Og så finner vi apostelen Paulus som forteller oss om dette navnet i 

Filipperne 2:9 Derfor har også Gud høyt opphøyet Ham og gitt Ham 

Navnet som er over ethvert navn. 

 



Nå, i de neste minuttene skal jeg lese mange skriftsteder om navnet Jesus, 

mottatt fra Faderen, og hvordan det påvirker oss som troende. 

 

Åpenbaringen 22:1 Og han viste meg en ren elv med livets vann, som 

funklet som krystall, og som strømmer ut fra Guds og Lammets trone. 

2 Midt i Stadens gate, og på begge sider av elven, vokser livets tre som 

bærer tolv frukter; hvert tre gir sin frukt hver måned. Bladene på treet er til 

legedom for folkeslagene. 

3 Og det skal ikke lenger være noen forbannelse, men Guds og Lammets 

trone skal være i Staden, og Hans tjenere skal tjene Ham. 

4 De skal se Hans ansikt, og Hans navn skal være på i deres panne. 

(Det er i deres sinn og deres tanker.) 

 

3 Johannes 1:7 For de drog ut for Hans navns skyld, og de tok ikke imot 

noe fra hedningene. 

 

1 Johannes 2:12 Jeg skriver til dere, barn, fordi syndene er dere tilgitt for 

Hans navns skyld. 

 

Apostlenes gjerninger 3:16 Og ved troen på Hans navn har Hans navn 

gjort denne mannen sterk, han som dere ser og kjenner. Ja, troen som 

kommer ved Ham, har gitt ham full helse framfor dere alle. 

 

Johannes' åpenbaring 19:13 Han er kledd i en kjortel dyppet i blod, og 

Hans navn blir kalt Guds ord. 

 

Hebreerbrevet 13:15 La oss derfor, ved Ham, alltid bære fram 

lovprisningsoffer for Gud, det vil si frukt av lepper som lover Hans navn. 

 

Hebreerbrevet 6:10 For Gud er ikke urettferdig, så Han skulle glemme 

deres arbeid og strev i kjærlighet, som dere har vist overfor Hans navn, 

ved at dere har tjent de hellige og ennå tjener dem. 

 



Romerne 1:5 Gjennom Ham har vi fått nåde og aposteltjeneste til troens 

lydighet iblant alle folkeslag, overfor Hans navn. 

 

Apostlenes gjerninger 15:14 Simon har forklart hvordan Gud fra først av 

gjestet hedningene for å ta ut fra dem et folk for Sitt navn. 

 

Apostlenes gjerninger 10:43 Om Ham vitner alle profetene at hver den 

som tror på Ham, skal få tilgivelse for syndene gjennom Hans navn. 

 

Apostlenes gjerninger 5:41 Da gikk de ut fra møtet med Rådet, og de 

gledet seg over å bli regnet verdige til å lide vanære for Hans navns 

skyld. 

 

Johannes 20:31 Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er 

Kristus, Guds Sønn, og fordi dere tror, skal dere ha liv i Hans navn. 

 

Johannes 2:23 Mens Han var i Jerusalem i påsken, under høytiden, var 

det mange som trodde på Hans navn da de så tegnene Han gjorde. 

 

Johannes 1:12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han retten til 

å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn, 

 

Lukas 24:47 og at omvendelse og syndenes tilgivelse skulle forkynnes 

i Hans navn for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. 

 

Lukas 2:21 Og da åtte dager var omme og Barnet skulle omskjæres, fikk 

Han navnet Jesus, det navnet som var gitt av engelen før Han ble 

unnfanget i mors liv. 

 

Lukas 1:49 For Han som er mektig har gjort store ting for meg,og hellig er 

Hans navn. 

 

Lukas 1:31 Og se, du skal bli med barn og føde en Sønn, og du skal gi 

Ham navnet Jesus. 

 



Matteus 12:21 Og i Hans navn skal hedningene sette sin lit. 

 

Matteus 1:25 Men han kjente henne ikke før hun hadde født sin førstefødte 

Sønn. Og han gav Ham navnet Jesus. 

 

Matteus 1:23 «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en Sønn, og de skal 

gi Ham navnet Immanuel,» som er oversatt: «Gud med oss.» 

 

Matteus 1:21 Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus, 

for Han skal frelse Sitt folk fra deres synder. 

 

1 Korinterbrev 1:2 til den Guds menighet som er i Korint, de som er 

helliget i Kristus Jesus, kalt til å være hellige, sammen med alle som på 

hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, både deres og vår Herre: 

 

Filipperne 2:10 for at i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg, de som er i 

den himmelske verden, og de som er på jorden, og de som er under jorden, 

 

Apostlenes gjerninger 4:10 så la det være kjent for dere alle og for hele 

Israels folk, at det er ved Ham, ved Jesu Kristi, Nasareerens navn, Ham 

som dere korsfestet, men som Gud oppreiste fra de døde, at denne 

mannen står her frisk foran dere. 

 

Apostlenes gjerninger 2:38 Da sa Peter til dem: «Omvend dere, og 

enhver av dere må bli døpt i Jesu Kristi navn til syndenes tilgivelse, og 

dere skal få gaven, Den Hellige Ånd. 

 

Apostlenes gjerninger 16:18 Og hun gjorde det samme i mange dager. 

Men Paulus ble meget brydd, og han snudde seg og sa til ånden: «Jeg 

befaler deg i Jesu Kristi navn å komme ut av henne!» Og den kom ut i 

samme stund. 

 

Apostlenes gjerninger 9:27 Men Barnabas tok ham og førte ham til 

apostlene. Og han forklarte dem hvordan han hadde sett Herren på veien, 

og at Han hadde talt til ham, og hvordan han frimodig hadde forkynt i 



Damaskus i Jesu navn. 

 

Apostlenes gjerninger 8:12 Men da de trodde Filip, som forkynte det som 

angår Guds kongerike og Jesu Kristi navn, ble både menn og kvinner 

døpt. 

 

Apostlenes gjerninger 3:6 Da sa Peter: «Sølv og gull har jeg ikke, men 

det jeg har gir jeg deg: I Jesu Kristi, Nasareerens navn, stå opp og gå!» 

 

Ja vel, så helbredelse blir gjort i Jesu navn, vi ber i Jesu navn, og alt vi gjør, 

blir gjort i Jesu navn.  

 

Kolosserne 3:17 Og hva dere enn gjør i ord eller gjerning, gjør alt i 

Herren Jesu navn, og takk Gud Faderen gjennom Ham. 

 

Og hvis Jesus gjorde alle ting i Sin Fars navn, og Han kom hit i Sin Fars 

navn, da er Hans Fars navn, Jesus. Hvilket annet Navn kunne Gud gi 

Ham? Jeg vet ikke. Og siden vi ikke ber i noe annet navn, og søker 

helbredelse i noe annet navn, og alt det vi gjør, gjør vi i Jesu navn, hva er 

da hensikten med et annet navn? Det er Guds sak, ikke vår. Og hvis Gud 

ønsker at vi skal få vite det, da vil han åpenbare det ved å få det til å skje. 

Og det betyr at Gud vil manifestere dette navnet for oss på en eller annen 

måte, og på en eller annen valgt tid. Men det er opp til Ham, hva Han 

velger. Så akkurat nå er jeg ikke interessert i å spekulere i ting. Jeg har ikke 

noen myndighet angående dette. Og noen ganger tror jeg at vår profet sa 

noen ting, slik at noen ville forlate menigheten, og jage etter disse tingene. 

 

Han sa i sin preken 64-0614M Avdekking av Gud 13. Måtte Herren legge 

Sine velsignelser til lesingen av Hans Ord. Nå, mitt emne denne 

formiddagen, jeg stoler på at Gud vil åpenbare dette. Og hver gang, hvis 

dere som tar lydbåndene og lytter. Og jeg håper og stoler på at du har 

hatt en åndelig forståelse av det som Gud har prøvd å få over til 

menigheten uten å si det rett ut. Skjønner? Det er en ting, noen ganger ... 

Vi er nødt til å si ting på en slik måte at det kan bli tynnet ned, det kan 

medføre at noen går ut, at noen forlater oss, og at noen får noe å 



tenke på. Men det er gjort med vilje. Det er nødt til å bli gjort på den 

måten. 

 

Derfor, hvis det ikke har noe med din frelse å gjøre, så bare la det være, til 

Gud tolker det ved å få det til å skje. 

 

Johannes' åpenbaring 14:1 Deretter så jeg, og se, et Lam står på Sions 

berg, og sammen med Ham ett hundre og førtifire tusen som hadde Hans 

Fars navn skrevet i sin panne. 

 

Johannes 10:25 Jesus svarte dem: «Jeg har sagt det til dere, men dere 

tror ikke. De gjerningene Jeg gjør i Min Fars navn, de vitner om Meg. 

 

Johannes 5:43 Jeg er kommet i Min Fars navn, og dere tar ikke imot 

Meg. Hvis en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham. 

 

Spørsmål 2 

Er Covid-vaksinen Dyrets Merke? 

 

"I sør-amerikanske land må mange brødre godta vaksinen for ikke å miste 

jobben, spesielt hvis de jobber på sykehus, i politiet eller i regjeringen. Hva 

skal brødrene gjøre i disse tilfellene?" 

 

Vel, jeg har en artikkel her fra The Independent. Det står at deaktivering av 

deler av hjernen med magneter, kan svekke troen på Gud og endre 

holdning til innvandrere, sier studien. Ved å stenge ned den sentrale delen 

av hjernen som behandler trusler, så har forskere svekket folks tro på Gud, 

og gjort dem mindre intolerante. 

 

Ok, det finnes en studie, og jeg husker at jeg påpekte dette en gang der 

tilbake. De hadde en video av Bill Gates, som talte til 

forsvarsdepartementet og noen CIA-folk. Og han sa: "Se her, vi har en 

vaksine som vi jobber med, som kan lukke ned M2-delen av hjernen." Det 

er den delen som blir veldig begeistret for Guds ting. "Vi kan lukke det ned, 

gjøre folket føyelig". Og du sier: "Åh, kom igjen, det er ikke mulig." 



 

Hør her, russerne i Gulag, hvor mange av dere har noen gang hørt om 

Gulag, i Russland? Det er i den østlige delen. Det var der fangeleirene 

deres var. Det er et veldig øde område. Og så fant de ut at hvis de tilsatte 

fluor i vannet, ville det gjøre fangene føyelige. Hva betyr det? Det ville gjøre 

dem mer avslappet, vet dere, hadde ingen hast med å gjøre opprør, lage 

oppstand, være hatsk og slike ting. Så de sa: "Ok, det er bra. Så vi blir nødt 

til å sette det ut i vannet til det amerikanske folket, og gi det til dem i 

generasjoner. Fordi, dere vet at de har en plan." "Og hvordan skal vi gjøre 

det?" "Vel, jeg skal si dere hvordan. Vi vil si at det er bra for tennene deres." 

Men det finnes ingen bevis for at det er bra for tennene. Gå tilbake og se på 

all forskning. Det finnes ingen bevis for at fluor gjør noe for tennene dine. 

Men de legger den inn i tannkremen din, og legger den inn i 

vannforsyningen. De setter det inn overalt. Så folk bruker Tannkrem, Crest, 

og de bruker, hva er den andre? Colgate. Colgate og Crest, de er fulle av 

fluor. Hvis folk pusser tennene, og de svelger det, vet dere. Og det påvirker 

deres sinn, gjør dem føyelige.  

  

Så denne vaksinen er ikke noe nytt. De har bare tatt en erstatning for 

fluoren, et mRNA, til å gjøre jobben for dem. Men dette er hensikten bak det 

hele. 

 

Legg merke til dette. "Hva skal brødrene gjøre?" Og jeg sa: "INGENTING. 

Det er bedre å måtte finne en ny jobb, enn en ny kropp! Fordi denne tingen 

kommer til å drepe deg!" 

 

Vi vet at det faktiske Dyrets merke er  I  pannen, (det er deres tenkning) og  

I  hånden, (det er deres handlinger) og ikke PÅ pannen og ikke PÅ hånden. 

Så det faktiske merket er usynlig. Det ligger i folks natur å tenke og gjøre i 

strid med Guds Ord, akkurat som Kain gjorde. Men det kommer en tid at et 

fysisk merke vil bli brukt, slik at ingen kan kjøpe eller selge uten det merket.  

 

Djevelen vet hva Skriftene sier om Dyrets merke. Så tror du ikke at han 

skyver inn sin egen tolkning av Dyrets merke? Tror du ikke at de skyver inn 

dette med vilje? Men denne vaksinen er en genterapi, og den er ikke en 



vaksine. Og den beste virologen i verden, han som oppdaget og isolerte 

HIV-viruset omkring 2008, han sa: "Alle som får disse sprøytene, vil være 

døde innen to år." Han sa: "Vi har studert mRNA i mange år. Vi har testet 

det på dyr. Og det dreper dem, det lammer dem. Dette vil ikke hjelpe deg." 

 

Men hvorfor presser de på med det? For å avfolke jorden. Satans rike, 

Satans Eden er ..., Satan vil ikke ha kristne rundt sitt Eden. Han vil 

ødelegge, han vil kvitte seg med dem alle. En sa: "Åh, kom igjen, det der er 

noe predikant-greier." Vel, hvis du ikke tror på Bibelen, greit, bare bli en 

frisinnet. Alle som får disse sprøytene, vil være døde innen to år.  

 

Så si til brødrene: "Gjør et valg. Få deg en sprøyte, og dø. Eller, ikke ta 

den, og stol på at din Far gir deg en enda bedre jobb." "Når det gjelder meg 

og mitt hus, vil vi tjene Herren." 

 

Vi har i årevis visst at disse tingene skal komme. Så hvorfor begynner folk 

først nå å tenke på hva de skal gjøre, når disse tingene manifesterer seg? 

Hvorfor venter de helt til det manifesterer seg, før de forbereder seg? 

Hvorfor legger folk til regning på regning på regning, og de blir så 

gjeldstynget, når de vet at Den katolske kirken kommer til å eie all gjelden, 

og da vil du være hennes slave? Hvorfor gjør folk det? Fordi de ikke hører 

på Ordet på en fornuftig måte. De hører ikke, de gjenkjenner ikke, for 

deretter å handle etter det. 

 

Dere burde allerede vært forberedt på denne dagen. Og for noen kan det 

bare være for sent. Og for noen er det allerede for sent. En annen artikkel 

fra The Guardian sier: "Genetisk konstruert Magneto-protein, en fjernstyring 

av hjerne og oppførsel." Og så går artikkelen inn på å forklare hvordan den 

faktisk manipulerer cellene, manipulerer hjernecellene og ting som det. 

 

Et spørsmål ble stilt sammen med et sitat, som mange bruker for å 

rettferdiggjøre at de får COVID-genterapi. I det følgende sitatet sier profeten 

at når han dro til utlandet, fikk han en sprøyte mot gul feber. 

 



65-0429E Utvelgelsen Av En Brud 1 Og jeg drar til utlandet, og jeg må få 

en sprøyte mot gul feber i morgen hos regjeringen. Så jeg måtte komme 

meg bort der. Jeg hadde en utsettelse her om dagen, og de kommer ikke til 

å ta "nei" for et svar. Og jeg må igjen ta enda en mot stivkrampe og tyfus, 

pluss mine oppfriskningsvaksiner. 

 

I et annet sitat sier han: Dere vet at de tvang meg til å ta det. Han sa: Jeg 

trenger det ikke fordi jeg har Den Hellige Ånd. 

 

Ja vel. Så hvorfor prøver brødre å forsvare at de tar en genterapi, med at 

profeten tok en vaksinasjon? Så, hva har en ekte vaksine mot en kjent 

bakterie, slik som gul feber, å gjøre med å ta denne sprøyten, som ikke er 

en vaksine, men bare er en eksperimentell medisinsk prosedyre? Faktisk, 

de vil ikke garantere at den fungerer. Og faktisk, 62%, det kan være høyere 

nå, men det går opp hver uke, 62% av alle nye tilfeller av Covid, skjer med 

de som allerede har tatt sprøyten. 

 

Så den er ingen garanti for at du ikke får det. Vel, hvorfor skulle du da ta 

den? Som broder Peter, han lyttet til noe, og han påpekte at de sa: "Dere 

vet, ja, vi verdsetter CDC, vi anerkjenner dem. Menneskers hjerter utvider 

seg, og det forårsaker også dødsfall. Det dreper mennesker. Men fordelene 

med vaksinen er langt større enn ...", Hva var ordet de brukte? "... 

Risikoen." Fordel av hva da? Hva er fordelen hvis jeg skal dø? Vel, kanskje 

du ønsker å komme deg bort herfra. Det kunne være en fordel. 

 

Og videre, hvis du allerede har hatt viruset, da har du immunitet og får det 

ikke igjen. Faktisk så sier de at 75% av det amerikanske folket allerede har 

immunitet. Så hvorfor driver de frem en vaksine? Hvorfor tilbyr de 1 million 

dollar hvis du bare registrerer deg for å få vaksinen? "Vi vil sette deg inn i et 

lotteri." Først av alt, hvis du er en kristen, ville du ikke være med i et lotteri. 

Ikke sant? Så de snakker ikke til en kristen. "Åh, men vi vil få tak i de 

kristne. Vel, vi vil tilby dem en veldig fin rifle, vet du." Har dere sett den? Jeg 

tror det var i Indiana. Men de tilbød, de tilbød det. Gikk dere glipp av det? 

Ikke fortell Josh om det. "Ja, et av de beste jaktgeværene, vet dere, vi 



auksjonerer bort dette flotte jaktgeværet, hvis du tar sprøyten." Så de går 

etter de konservative kristne. 

 

Vel, den konservative, hør etter, la meg fortelle dere noe. Dere vet at det 

kommer til å bli en forfølgelse av den kristne kirken. Dere vet det. Men ikke 

av bruden. Bruden går ikke gjennom det. Så hvem er denne kristne kirken? 

Dette er Trump-tilhengere. Dette er "The Pro Life", og "Second Amendment 

Pro Liberty", og alle disse andre tingene. De er den konservative kristne. 

Og de blir mer frittalende hele tiden. Vet dere hva det kommer til å føre til? 

Forfølgelse, det vil føre til forfølgelse. 

 

Ja vel. Det er det som driver dette. Og det kommer til å bli et sammenstøt. 

Og så, til slutt skal de stoppe det, og bare begynne å forfølge, isolere og 

gjøre dette. Se hva de gjorde mot de 500 stakkars menneskene som ble 

narret til å reise til Washington DC. Og da, politiet sa: Åh, dører er åpne, 

kom igjen, kom inn i Kongress-bygningen, kom inn, kom inn. Vær så god, vi 

sier: kom inn. Så, de går inn, og hva skjer? De blir arrestert, 500 blir 

arrestert. De ble invitert inn, de gjorde ingenting, de brøt ikke opp noe, de 

knuste ingen vinduer, de gjorde ikke noe. Og de få guttene som gjorde ting, 

de hadde satt sine kapser bak-frem. Fordi, vet dere, de var ikke 

Trump-tilhengere. Men de hadde sine "Gjør Amerika stort igjen". De sa: 

Kapsen er satt bak-frem, slik at vi kan vite hvem vi er. Og der var disse 21 

FBI-karene som fikk folk til å komme inn. Du snakker om en planlagt 

utførelse. 

 

Men de fleste kristne er bare godtroende, for de er egentlig ikke kristne. En 

kristen har dømmekraft, han har Den Hellige Ånd, han er oppmerksom, han 

er klar over disse tingene. Han er på vakt, han blir ikke involvert i alle disse 

tingene. 

 

Og videre, som sagt, hvis du har hatt viruset, da har du immunitet, og du får 

det ikke igjen. Og hvis du ikke har hatt det, da vil ikke sprøyten beskytte 

deg mot viruset, uansett. Faktisk, la meg bare si dette. Hvis du allerede har 

immunitet, og du har immunitet fordi du allerede har hatt Covid, at du 

allerede har bygget opp en immunitet mot disse piggproteinene, vet du 



hva? Vaksinen er ikke en vaksine. Det finnes ingen Corona-virus i den, og 

det er ingen SARS i den. Men det den gjør, er at den får kroppen til å 

produsere Spike-proteinet. Og da vil kroppen din gjenkjenne 

Spike-proteinet og drepe det, eller bygge en helhet rundt det. Men, den vil 

også gå etter kilden, som er deg. Du lager den. 

 

Vel, her er tingen. Hvis du allerede har hatt viruset, da vil det drepe deg 

hvis du tar vaksinen. Det dreper deg. Det er en genterapi. Og dens funksjon 

er å endre DNA-kodingen av dine gener, det som Gud kodet inn i genene 

dine. Gud plasserte DNA-et ditt i dine gener. Men de vil erstatte det som 

Gud gjorde, med dette som de har funnet frem. Det endrer M2-delen av 

hjernen. Og det får folk til å bli svake i sin tro på Gud, slik artikkelen ovenfor 

sier. 

 

Hør etter! Det er derfor at jeg, som å ha et måltid mellom møtene, det er 

veldig tungt, for hva gjør det? Når blodet går til magen, må det gå fra et 

sted. Og det blir liksom drenert ned fra magen din. Og så, da blir du litt sløv 

og dorsk. Nå bruker de rusmidler for å gjøre det. Så vet dere, hvis du er 

sløv, da er det klart at du vil ikke være lidenskapelig opptatt av noe. "Åh, 

det var en fin preken". "Åh, musikken var fin". Er ikke det moderne 

kristendom? Ja vel.  

 

Så, dette er ikke en vaksine, fordi det ikke finnes noen Corona-virus der, 

ingen SARS-virus i den. Det fører bare til at kroppen din produserer 

piggproteiner, lik disse i viruset. Og de håper at kroppen din vil bygge 

immunitet mot dem. Imidlertid, når din kropp selv produserer disse 

Spike-proteinene, når kroppen din er kilden til disse Spike-proteinene, da 

begynner kroppens egen forsvarsmekanisme å angripe kroppen selv. Fordi 

kroppen er en kilde som selv produserer det som kroppen er kodet til å 

ødelegge. Dette blir en selv-utryddelse. Og fordi du godtar å ta sprøyten, da 

betaler du prisen. Og du kan ikke saksøke de som gir den til deg. Dette er 

noe eksperimentelt. Og du trenger ikke ta den mot din vilje. Det er derfor 

det er en eksperimentell vaksine. Du har et valg der. Og de som skyver det 

frem, er fri for erstatningsplikt. De kan ikke holdes ansvarlig. 

 



Folk som tar den, har trodd løgnen. Den samme løgnen som ble fortalt Eva. 

"Ta dette", sa slangen til Eva, "så skal du slett ikke dø." Sier de ikke det 

samme om vaksinen? "Ta dette, så skal du slett ikke dø." Tenk på det. 

Hele verden blir gitt den samme testen som Eva var blitt gitt, og hun feilet. 

Og de fleste gjør det som hun gjorde. De har trodd "Løgnen", og de tror at 

de er trygge hvis de tar sprøyten, for det er det de har blitt fortalt. Men alle 

bevisene er i strid med det bildet som media og regjeringer har tegnet. 

Millioner er lammet og lemlestet. Og titusenvis har dødd av denne 

eksperimentelle genterapi-sprøyten. Og: "Hvis ikke Herren forkorter de 

dager, vil ikke noe kjød bli frelst." 

 

Vel, det er noen mennesker, grupper av mennesker som har fått disse 

alvorlige bivirkningene. Og de har meldt seg frivillig til et bestemt nettsted. 

De tar video av alle slags ting, slik at folk kan se hva dette gjør med deres 

kropper, mennesker som var helt friske. En 14 år gammel gutt, hadde aldri 

hatt medisinske problemer, hadde aldri tatt medisiner. Og han døde av et 

hjerteinfarkt samme dag som han fikk vaksinen. Noen, to dager senere. 

Andre, tre dager senere. Jeg vet ikke hvordan legene har det der hos dere, 

Christina. Men jeg vet at det påvirker mange. 

 

Broder Ben Caleb fortalte meg at en pastor i Uganda, en som han hadde 

gått på skole med, han er en denominell pastor, og hans kone. De fikk 

begge sprøyten, og de var stolt av det. Og de stod i fremste rekke og 

reklamerte for den, og de døde begge to. Og en av diakonene i kirken, han 

var der ute og reklamerte for den. Og nå er han død. Og vi hører historier 

nesten på daglig basis, av denne eller den, kjente mennesker i dette landet 

som agiterte for den. Og de sa til folk som ikke tok den, at de var, dere vet, 

at de trodde på en konspirasjonsteori, og alt mulig annet. Og de nå alle 

sammen døde. 

 

Fire piloter fra British Airways døde plutselig, fordi de tok vaksinen. Og nå 

vurderer British Airways å ikke la noen som har tatt sprøyten, få lov til å 

komme på flyet. Er det ikke rart hvordan de har gått fra: "Du kan ikke 

komme på hvis du ikke har tatt sprøyten." Og nå, fordi de finner ut at alle 

disse menneskene reagerer, de får blodpropp og alt annet, vel, nå skal vi 



ikke la disse heller få komme på flyet. Så hvem skal kjøre med dine fly? Du 

vil ikke ha de som ikke har tatt den, og du vil ikke ha de som har tatt den. 

Hvem betaler i din bedrift? Hvem? Dere vet, det er bare galskap. 

 

Etter den 2. Verdenskrig ble Nürnberg-loven gjort bindende for alle land 

gjennom FN, som sa: “Enhver person, selskap, regjering eller etat som 

tvinger folk inn i eksperimentelle medisinske prosedyrer mot sin egen vilje, 

skal være skyldig i å bryte loven. Og straffen er streng.” I noen tilfeller, død. 

 

Så hva gjorde de? De sier: "Hvis du vil ha en jobb, bare ta vaksinen." På 

denne måten overlater de det til hvem? TIL DEG! 

 

"Åh, hvis du vil beholde jobben din, da er det bare å ta vaksinen." "Vet dere 

hva? Jeg vil ikke ta sprøyten." "Vel, du må ta vaksinen, ellers må du gi fra 

deg jobben din." "Hei, gi meg sparken. For min Gud er større enn din 

vaksine. Jeg kan få tak i en annen jobb. Men jeg kan ikke få meg en annen 

kropp. 

 

Og Gud er ikke forpliktet til å beskytte deg hvis du bruker dårskap i stedet 

for den visdommen Han har gitt deg. Folk tenker, vel, jeg er, jeg ... Slik som 

den mannen i Goma, en forkynner i dette Budskapet. De sier: "Gå ut av 

huset ditt. Vulkanen har utbrudd, lavaen kommer nedover gaten din. Gå ut 

av huset ditt." Og han, med sine tre små babyer og hans kone, sa: "Gud vil 

beskytte meg." Og lavaen kom, svelget huset og brente dem levende. 

Bilder av den lille babyen, ingenting annet enn bein. Moren, den hadde 

brent av hele huden, og tarmene hennes, ble vist frem på bildet som avisen 

tok. Brystkjertlene var borte, bortsett fra bare en liten spole tilbake der. Det 

var bare forferdelig. Helt, totalt egenrådig uvitenhet. 

 

Ja, lik den karen, dere kjenner alle den gamle fortellingen om mannen som 

hadde bedt til Gud. Han var falt i sjøen, var alene. Hans båt var havarert. 

Han sa: "Gud, redd meg! Gud, redd meg!" Et helikopter kom forbi. De sa: 

Vil du at vi skal komme ned og hente deg?" "Nei, nei, nei. Jeg venter på at 

Gud skal redde meg." Så kom det en annen båt, de sa: "Vil du komme 

ombord?" "Nei, nei. Jeg venter på at Gud skal redde meg." Og det kom et 



stort skip, og de sa: "Vil du komme ombord?" Han sa: "Nei, nei. Jeg venter 

på at Gud skal redde meg." Til slutt druknet han. Så, da han kom til 

perleporten, vet dere, han står der og sier: "Jeg ba, jeg ba, jeg ba. Jeg 

trodde at Gud skulle redde meg." Og Gud sa: Vel, Jeg sendte en båt, Jeg 

sendte et helikopter, Jeg sendte et skip. 

 

Hva ønsker da dere? Han sendte et Budskap. Hva ser dere etter? Når det 

gjelder meg og mitt hus, jeg hører på lydbåndene, jeg hører på Guds røst. 

Vi har alle hørt på dette mediet. Jeg hører ikke engang på nyheter. Det gjør 

jeg ikke. Jeg tåler ikke lenger å lytte til nyhetene. Jeg gjør det ikke, jeg slår 

det bare av. Det bare byr meg imot. Så, det er så fint å høre på Pray Strings 

og litt vakker musikk, i stedet for alt dette tullet som skjer. Gjør meg bare 

frustrert når jeg hører på nyheter. 

 

Men de straffer deg. Så hva gjør de? "Åh, hvis du vil ha det, hvis du vil 

beholde jobben, er det bare å brette opp ermet. 

 

Vil du ikke gi ham papirene? Og jeg tror at jeg kanskje har en link her. Jeg 

kan gi dere linken. Den har en link for sykehus og kirker. Åh, ikke kirker. 

Sykehus og utdanning og alt mulig annet. Heldigvis, her i denne staten har 

guvernøren nettopp vedtatt en lov som sier: "Nei, skolene trenger ikke å 

injisere barna." Så det er avgjort, i hvert fall foreløpig. 

 

Men sprøyten dreper millioner, den lammer millioner. Ingen vil ... hvor 

mange millioner mennesker døde i India? Forteller de det? Det var 

overraskende hvor mange som døde. I Uganda hadde de ett dødsfall, tror 

jeg det var, fra viruset. De har hatt ti tusener av dødsfall fra 

COVID-vaksinen, som ikke er en vaksine. Det burde fortelle deg noe.  

 

Dere vet, i Tanzania, hvor vår broder er fra, presidenten i landet, da hele 

saken startet i mars for et år siden, han testet en ape og en papaya, tror jeg 

det var, eller et granateple, eller noe slikt. Han sender det inn, utveksler det, 

sender det inn. Det testet positivt for COVID. Så han var en frittalende 

kritiker av hva testen gjør. Gjett hva som skjedde med ham. Han fikk et 



hjerteanfall mindre enn et år senere, kanskje bare seks måneder. Vel, alle i 

landet vet at noen gjorde det. Men folk sier: Hva kan vi gjøre?  

 

Det er mye du kan gjøre. Og jeg tror at hvis folket i denne nasjonen, og i 

verden, reiste seg opp og tok en bestemmelse: "Vi skal eliminere alle disse 

menneskene som gjør dette mot oss." Da ble de ikke værende så lenge. 

Men de fleste har allerede brukt fluor altfor lenge. Ikke sant? Så: "Vi skal 

overlate dette til vår Gud. Vår Gud skal komme, og Han vil ødelegge alt, 

amen." Vel, det er ikke noe annerledes enn at folk får seg et merke, slik at 

de kan kjøpe og selge. Ikke sant? Hva er forskjellen på at Esau selger 

førstefødselsretten for en linsesuppe, som er en jobb, og disse 

menneskene som selger sin sjel, i utgangspunktet sitt liv, for en jobb. 

Spesielt når jobbene ikke betaler noe som helst. 

 

Se her. Jeg ville heller bo i jungelen, broder. Jeg ville heller dra ut i jungelen 

hvor jeg har kaffe og bønner, og jeg har papaya, jeg har all slags 

vegetasjon der ute, vet dere. Og ja, jeg må kanskje av sted og samle mat 

hver dag. Men jeg har ikke dette stresset med å holde ut med folk i disse 

byene. Og jeg har sett noen videoer denne uken, av mennesker som har 

bygget hus, og endog svømmebasseng av sand og leire. Og de laget dem 

på kort tid, og de er vakre. Jeg mener, de blir faktisk vevet sammen. Og så 

legger de på denne gjørmen og justerer det, blander det sammen, det blir 

som en sement. De har faktisk sementvegger. Det kommer ikke regn inn. 

De sementerer taket, det kommer ikke inn regn. Oppe i et tre har de en ting 

som går over til et annet tre, et annet sted for et kjøkken. 

 

Og disse menneskene kunne leve slik, vet dere, som Tarzan, husker dere 

Tarzan? Men de er fri for det daglige stress og mas, å måtte tåle alle 

fornærmelser, kvinner som kler seg nakne, og alt dette andre som er i 

byene. Jeg vil heller dra opp i fjellet og leve som en fri mann, enn å bo i et 

fengsel, i en velstående nasjon. 

 

Satan kjenner Bibelen. Han vet hva den sier om et merke, for å kjøpe eller 

selge. Og han vet at merket er  I  sinnet (tanker) og  I  hånden, 

(handlinger). Men verden blir drevet frem til å ta dette faktiske merket, som 



er en versjon av dyrets system, av dyrets merke. Med andre ord: Gud har 

sin vei, Satan har sin. 

 

Akkurat slik som at det måtte være en kvinne kledd i lilla, for å oppfylle 

profetens sjette visjon, slik må det også være et system på plass for å 

oppfylle det synlige av dyrets merke. Husk nå, hvem tar dette merket? 

Dette er den viktige tingen! Hvem tar dette merket? De som ikke har sine 

navn skrevet i Livets Bok. Der har dere det. Så det er nødt til å komme til 

en oppgjørets time, mine brødre og søstre. Og vi vil enten stå sammen med 

Gud og Hans Ord, eller vil vi gå på veien til dyrets system, og adlyde dem. 

 

Husk nå: “Esau solgte sin førstefødselsrett for et måltid.” Og mange 

brødre i dette Budskapet selger sin førstefødselsrett som Guds sønner. Og 

de er villige til å ta en genterapi som vil gjøre dem til et transmenneske, en 

hybrid mellom et menneske og et dyr. Og det kun for en måltidsbillett, det er 

hva en jobb er. Jeg ville heller sulte i hjel, og måtte flykte til jungelen, enn å 

føye meg etter denne oppfordringen til selvmord. 

 

Det er én ting, hvis de tar deg med makt, og injiserer det inn i deg mot din 

egen vilje. Men at du frivillig vil ta den, da blir du holdt ansvarlig. Hvis de 

gjør det med makt, holder deg nede og injiserer deg, da tror jeg at Gud vil 

ta vare på deg. Men hvis du frivillig sier: "Jeg overgir alt, jeg overgir alt til 

dem." Ikke: "Jeg overgir alt til Gud." Dere vet at vi synger: "Alt til deg, min 

velsignede Frelser." "Jeg overgir alt", eller, "alt til deg min velsignede Fauci, 

jeg overgir alt." Du må velge: Ta Dr. Fauci, eller Gud. Dette er egenrådig 

villfarelse, mine brødre. Og Bibelen sier i Hebreerbrevet 10:26 "For hvis vi 

synder med vilje, hvis vi med vilje ikke tror, etter at vi har mottatt 

kunnskapen om sannheten, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synd." 

 

Og husk nå, Åh du, jeg kunne si noe akkurat nå. Hvorfor bli én kalt: "Den 

kloke jomfruen", og den andre blir kalt: "Den tåpelige jomfruen?" Vil ikke 

dette være klart? Er det ikke tydelig rett nå? Vi har forkynnere rett i dette 

Budskapet, falske i sitt embete: "Jeg tok sprøyten, ha, ha, ha." Du er en 

tåpelig fremvisning. Hvis det. Hvis det. Det er idiotisk, det å ta noe slikt inn i 

deg. Du tar ikke marihuana, du tar ikke LSD, du tar ikke narkotika. Hvorfor 



ville du ta noe som ikke en gang legene vet noe om? Broder Branham sa: 

Det kommer sykdommer som legene ikke vet noen ting om. Hvorfor ser vi 

nedover veien? Vi ser alltid nedover veien. Det er her! Det er her! Og vi ser 

det ikke? Jeg tror at dere tilstedeværende ser det. 

 

Husk nå: Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å skje. Så fortell meg, hvilke 

andre ting er her nå, som gjør det umulig å ha en jobb, eller ha en 

bankkonto, eller endog kunne reise? Dette er et klart synlig merke, så langt 

som jeg kan se. 

 

Spørsmål 3 

 

Profeten sier at endetidens Budskap er å gjøre Bruden rede og forberedt for 

en Bortrykkelse. Består denne Brudens forberedelse av at hver troende 

mottar læren om Budskapet, som en følge av å ha blitt døpt med den 

Hellige Ånd, og blitt adoptert som sønner inn i Guds familie? Eller består 

Brudens forberedelse av at hver troende gjør de større gjerninger, i 

Johannes 14:12, som en følge av å ha blitt døpt med den Hellige Ånd, og 

blitt adoptert som sønner inn i Guds familie? 

 

Endetiden Evangelisering 62-0603 222 Å gjøre Bruden rede, det er hva 

det dreier seg om. Nå skal vi slutte rett her, med å si dette. Endetidens 

Budskap er å få Bruden rede og forberedt for Bortrykkelsen. Hva kan 

det gjøre? Ifølge Malakias 4, det er å bringe dem tilbake til den Troen som 

en gang var blitt gitt til de hellige. Bringe dem tilbake til fedrenes Tro, 

pinsedelen, i restaureringstiden. “Jeg vil restaurere, sier Herren.” Det er 

en virkelig hendelse, endetidens evangelisering. 

 

Så da må vi spørre oss selv hva som er Fedrenes Tro? Broder Branham sa 

i talen Bortrykkelsen, at Tro er en Åpenbaring. Og dette er ikke en mental 

gymnastikk, eller en intellektuell oppfatning. Åpenbaring er manifestasjonen 

av Guddommelig Sannhet. Noe som er blitt åpenbart, er noe som er blitt 

avdekket. Lytt til min preken på søndag om dette. Da vil dere skjønne. 

 

 



Spørsmålene ble stilt av: 

Broder Eduardo Torres 

Lima, Perú 

 


