TEGNET #10.
Lee Vayles forkynnelse angående Bror Branhams tale:
"T e g n e t" av 1. september 1963.
T e g n e t # 10 søndag den 26. januar 1986 i
Bellefontain, Ohio, USA.
La oss be.
Himmelske Far. En nu en gang er vi meget glade over å få være samlet her i denne
bygningen. Det viser Din Nåde idet Du tillater oss å komme, Herre, noe som er Nåde i seg
selv fordi uten den Nåden, Herre, hvorledes ville det endog kunne vites om å få komme til et
sted som dette, og samles rundt Budskapet Som er blitt åpenbart for oss av Deg Selv, Herre.,
gjennom en profet.
Hvordan, Herre, skulle vi endog ha ønsket Det, min Gud, uten at det var ved Nåde som følge
av utvelgelse, Herre. Det er Din Guddommelige Plan Som gjorde at vi skulle passe inn til
dette Ordet, Herre, ved å være en del av Det. Og nu, ved å tro at vi skal vokse opp og inn i Det
for på en eller annen måte å bli det levende Ordet, så vet vi ikke hvordan det skal gjøres, men
vi vet at det skal bli gjort, Fader, at Du skal ha en Brud Som er Den Allmektige Guds
fullkomne Ord.
Så hjelp oss i dag til å bli klar over det, og til å tilbe Deg, Herre, i samsvar med den Sannheten
Som har satt oss fri; og Den gir oss en tilbedelse, Herre, som vi vet vil bli rett for Deg, og rett
med oss, og har en forening og et samhold med Deg som var gått tapt gjennom
menighetstidene, Herre. Vi skulle komme tilbake, vi vet om gjenopprettelsen, og vi vet at
Ordet, Som allerede er forkynt, er her. Det er så, vet vi, Herre, at Ordet er nødt til å ligge i god
jord, og vi tror på Din gjerning i Vingården, Herre. Vi tror at Ordet inne i oss skal komme
frem slik som Du ønsker det, tilbake til det opprinnelige, til og med langt over menneskets
forestillinger. Uansett hva vi ønsker så har Du noe som er enda større. Så vi takker Deg for
denne hjelpen som Du gir til oss i denne tiden, s3 nu ber vi bare om at Du fortsetter med
velsigne oss i alle ting. I Jesu Navn vi ber, amen. Vær så god sitt.
Vi er i Budskapet "Tegnet", nr. 10, og jeg håper virkelig på å få slutte av i dag selv om jeg
ikke akkurat kan si at jeg kan love det fordi jeg ikke engang kan love det for meg selv. Nu har
vi klart sett i de to siste Budskapene, spesielt de to siste, at Gud, Elohim, den Ene Som
inkarnerte Seg i det jomfruelig fødte Legemet kalt Jesus, har vist Seg i blant oss, synlig for en
profet, og for oss ved hjelp av et fotografiapparat, og Han har stadfestet at den
manifestasjonen er Ham Selv i form av Den Hellige Ånd bak dekke av en Ildstøtte, og har
gjort kjent for oss gjennom en profet at Han er Jesus Kristus, den samme i går, i dag, og for
alltid, Som helt klart viser at Det Gamle Testamentets Jehova er Det Nye Testamentets Jesus,
en Gud Som aldri forandrer Seg. Han har ikke bare stadfestet at Han, Ham Selv, er her ved å
vise Seg i tegn og undere, men Som allerede har erklært at Han ofte ble sett av profeten, og av
oss, ved å tillate at det ble tatt et fotografi av Ham. Og en gang så noe slikt som 3oo
mennesker den Ilden i Tabernakelet, så vel som tett innpå 3000 så Ham reflektert i en
Regnbue av Lys den 11. juni 1933. Og til å ta imot dette manifesterte Ordet for denne time er
til det fulle å tro Ordet og ta imot Tegnet, Som er å bli døpt med Den Hellige Ånd Som igjen
er gjenfødelsen. Å forkaste dette Lyset er å følge en vei i samsvar med Hebreerbrevet 6.
Derfor må det bli forstått at vi tror, og lærer, at det er umulig for noen å ta imot, eller å ha tatt
imot, en ekte gjenfødelse allerede, og forkastet den ærefulle tilsynekomsten av vår Herre
Jesus Kristus i form av Den Hellige Ånd ettersom Han nu… Slik som Han viser Seg enda en
gang i tilbakevendelsen av Menneskesønnens dager i denne time, og er forkynt og er
åpenbart, Menneskesønnen åpenbart ved en profet. å forkaste dette leder ganske enkelt til
salvelse på kjødet, i beste fall. Og disse salvede vil gå glipp av Bortrykkelsen; selv om de

fremskaffer alle slags tegn og frukter og kraft s3 er det forgjeves for deres vitnesbyrd overfor
Ordet har forrådet dem. Bær derfor dette i tanken at alt som blir sagt, når det gjelder hvem
som helst som er Åndsfyllt eller i Kristus, kan bare sies om dem som har vedkjent seg denne
time og dens Kristus og dens Ord. Bare på dem kan Blodet anvendes, og Guds Ånd går inn i
dem. La meg enn videre si at i dette Budskapet er der stunder hvor Bror Branham henviser
bare til seg selv, selv om han plasserer Den Hellige Ånds gjerninger på Bruden som om det
var Legemets tjeneste i stedet for en tjeneste av alene en profet. Han klargjorde det for oss ved
forskjellige anledninger ved å si: "Hvis handen gjør det, gjør Legemet det."
og som en siste kommentar før det leses, rådes det til være på det rene med at Bror Branham
beskjeftiger seg med hele emnet "Tegnet" med hensyn til hva Det er, hva Det gjør, hvordan vi
kan bli en del av Det ved Åndelig innfylling, og hvordan Den Hellige Ånd kan leve inne i, og
gjennom oss, inntil vi er under kontroll av Kristus slik som Paulus sier det:
"For Gud er Den Som virker i Eder både til å ville og til 'd virke til Hans velbehag.
Så bevar dem i tanken din nu. Jeg har skrevet dem ned for å være sikker på at du får det
nøyaktig slik som jeg ønsker du skal ha det. Spill tilbake lydbandet hvis du trenger det, og de
punktene vi brakte frem er meget livsviktige mens vi begynner å lese på side 45 paragraf 1:
"Husk på Paktsblodet. Paktsblodet blir ikke anerkjent uten Tegnet. Dere kan ikke si: 'Vel, jeg
er blitt hellig-gjort fra de tingene.'" Med andre ord forteller han deg igjen at Blodet ikke er til
noen nytte dersom du ikke har Tegnet. Og han taler spesielt om denne time fordi du skal
huske på at Livet går ut av hveten og inn i agnet, og agnet blir nu betegnet, ikke som agn nu
helt på slutten, men blir betegnet som ugress. Derfor har du to grupper mennesker. En som
skal komme seg ut herifra, en skal brenne opp. Og om den som skal brenne opp sier han:
"Den etterlater seg verken rot eller gren;" ved å svinge tilbake og ved å svinge fremover 2000
år fra denne tidsperioden av på samme måte som Bror Branham gjorde det. Nu håper jeg på at
du får tak i hva jeg sier. Hvis du har en bakgrunn for denne undervisningen, så kan du ikke
hjelpe for at du får tak i hva jeg sier, men en dag vil åpne ... Se nu bare her. Her er det som du
bør gjøre. Når jeg sier disse tingene, og du ikke får forståelsen av tankens kontinuitet, vær da
vennlig å gjøre et notat på et stykke papir og bring det tilbake og vi skal diskutere det fordi du
simpelthen må se hva jeg sier; i sammenheng, det samme som du må se, det som profeten sa
ellers vil det bare bli rykkvis på samme måte som en film som løper løpsk, og det vil ikke
virke. Nu sa Bror Branham: "Det er ikke Tegnet, Ånden er Tegnet. Nu er Blodet ikke Tegnet,
og dere er nødt til å ha selveste Tegnet." Med andre ord. Det Som skaffet til veie Tegnet, og
laget rom for Det, er vidunderlig, men det er fra Guds punkt og vårt punkt som forsoning for
synd. Du kan simpelthen ikke ta Det Som banet veien for Den, og gå forbi den. Nu bruker jeg
"den" i betydningen av stor bokstav "D", og stor bokstav "T" for å være Den Hellige Ånd,
Tegnet. Så du forstår hva han sier her.
Bror Branham sa: "Det var storartet på Luthers tid. Det var storartet på Wesleys tid, til og med
storartet i tiden for Pinsebevegelsen. Det var fin, fint." Med andre ord, Blodet, Dets Tegn i
dag er at Blodet blir anvendt, men der var spillerom der hvor Gud ikke nødvendigvis lukket
øynene for uvitenhet, men der er et Offer for uvitenhet. Nu sier ikke jeg at de menneskene,
Wesley og Pinsevennene og de andre ikke hadde Dåpen med Den Hellige Ånd, men du forstår
at det nu har fortsatt videre, og der var ingen Dåp der tilbake den gangen. Så disse
menneskene sier: "Vel, vi har Blodet", og fremdeles være Lutheranere? "Vi har Blodet" og
fremdeles være Metodister, Presbyterianere, Baptister? Nei. Nei, der er bare ikke noen slik
måte fordi ditt bevis, om du ønsker å tro det eller ikke, er å tro dette Budskapet, Ham, Han,
Kristus, Logos, Ordet, Elohim, i en Ildstøtte Som manifesteres, og erklæringen kommer ved
en profet. Har du ikke det, da har du det ikke. Nu sier mange: "Vel, du er..?, du bygger dine
gjerder." Vel, hvem bryr seg. Jeg ønsker et gjerde, og et solid ett. Ønsker å komme på
innsiden av Guds gjerde. Dersom du ønsker en hel del åpne dører, da bare ha dine dører åpne.
Vær min gjest. Kom bare ikke å fortelle meg hva jeg skal forkynne, noe du ikke på noen måte

ville våge. Intet menneske tør si meg det fordi det ikke ville bringe noe godt. Det vil ikke
virke. Dette er det som profeten sa. Nu sa han at Blodet ikke er Tegnet. Nu ærer vi Blodet. Vi
kaller Det ikke en uren ting. Vi tramper ikke Det under fot. Vi rakker ikke ned på Det. Vi
fornekter Det ikke. Vi får Det ikke til å se lite ut. Vi bagatelliserer Det ikke. Vi trekker ikke
Det ifra, men hvis du ikke får Tegnet, da har du gjort alle disse tingene til en viss grad. Hvor
står du da? Nu sier du: "Jeg har nettopp snudd meg vekk fra det." Derfor er dette et meget
alvorlig emne, men Blodet er ikke Tegnet. Ånden er Tegnet, Kristi Ånd på deg. Tro det. For
en stund siden sang vi: "Bare du tror." Jeg elsker det siste verset: "Alle dører var stengt," men
jeg skal si deg en ting. Hver eneste dør var stengt. Til og med de utvalgte stengte Ham ute,
men Han kom Seg inn på innsiden. Han visste hvordan det skulle gjøres.
Interessant hvordan Bror.., hvordan skribentene; var det Lukas, rettere sagt Paul? Kanskje var
det Paul som skrev den sangen spesielt for Bror Branham. Jeg ville aldri tillate at den ble
sunget før jeg begynte å forkynne slik jeg ser Tegnet nu, og Nærværet, Guds tilsynekomst. Nu
tror jeg. Jeg tror det som Bror Branham ønsket at jeg skulle tro, og ønsker at du skal tro "min
tjeneste erklærer at Han er her." Å, vi skal lese mer om det, rett gjennom her hele tiden, om
det veldige Nærværet Som er her. Du sier: "Vel, Han har alltid vært her" Det er helt fin, fint
for meg, men hva med denne dimensjonen? Hva med denne time?
Tilsynekomsten, der tilbake i tiden under Luther, vil ikke være tilfredsstillende nu. Om Han
viste Seg, hva var Hans tilsynekomst den gangen? Vel, Han kunne ikke vise Seg på den måten
Han viste Seg nu fordi Bror Branham sa: "De ser etter Ildstøtten." Hvordan kunne Han ha vist
Seg på den tiden når Oppstandelsen finner kun sted i denne tiden? Vel, vi skal se på det litt
senere, skjønner du. Så trodde du hva du så som beviset på Dåpen med Den Hellige Ånd, det
som det var vitnet om, det som ble erklært, og er du en del av det? Hvis du nu sier: "Vel, jeg
kunne ikke ha det fordi det er å bygge et gjerde." Jeg har nyheter for deg.
Gud er Den Som bygger gjerdene, og profeten sa ikke til noen av oss om "å vende et hjørne"
(å lage et hjørne). Han sa: "Det trenges en spesiell mann til "å vende et hjørne." Hvorfor
bygger du?; av hvilken grunn lager du et hjørne? For å bygge noe som innhegner deg, bringer
oss... Vi skal snakke om det øverste dørtreet og dørstolpene om en stund også. Gud vil hjelpe
oss. Det kommer fire Budskap til. Nuvel, jeg hater meg selv for dette, men jeg kan ikke hjelpe
for det. Nu, hør her. Ordet forsikrer oss om et Løfte. Nu er det riktig. Ordet garanterer Løftet.
Og denne Boken er full av Løfter, og hvis de ikke blir møtt fullt ut av Gud gjennom Guds
egen Åpenbaring, men ved vår fortolkning, er de Løftene ugyldige. Nu er du nødt til å forstå
det. Bibelen sier til og med at "Himmel og jord skal forgå, men ikke ett Ord før enn alt er
fullbyrdet." Så når tingen blir fullbyrdet, da blir det til avløp for avfall. Det blir råttent.
Hvorfor? Fordi det er mat i rette tid, og mat spist blir bedervet. Det gode er gått ut av det fordi
Livet for den timen er borte; Det går videre. Hva nu med den maten? Vel, det er alt sammen
levende mat som kommer fra en sed, et eller annet slags frø. Livet går så inn i en sed, og
fortsetter videre, og det Livet fortsetter med å komme opp.
Og Livet er her i form av Fylden. Der var ingen Fylde før. Så hvor mye Nærvær hadde de?
Ser du? Den verste tingen i verden for en stakkers mor var å føde et barn som var krøpling. Se
hva talidamid gjorde. Den er hva dine trosbekjennelser og troslære bevirket, og som brakte
dem en inngjerdet Kristus. Hå! Det er ingen Kristus. Denne er den virkelige Kristus. Til og
med presten måtte være fullkommen. Hadde han skjegg, måtte han få det barbert på en
spesiell måte. Folk går rundt som lodne bjørner i disse dager og tenker de kanskje ser ut som
Gud eller noe slikt noe. Hvem vet? Jeg vet ikke hva de tenker de ser ut som. Jeg bryr meg
ikke. Jeg skal forsøke å få brakt et poeng over til deg. Alt, hver eneste bokstav og tøddel, blir
oppfylt av Gud. Du skjønner, ingen ting er ute av balanse. Ikke en celle av billioner på celler i
våre legemer, trillioner. Til og med blodet er laget av celler. Hvor mange trillioner i blodet?
Og når de cellene dør, blir de erstattet av nye, men det er det samme livet. Så kan du ikke se
Livet Som kommer frem, og Som kommer opp, til nu å være Livet Selv Som blir manifestert,

bevist ved å gjøre de samme tingene som Han gjorde da Han var her i kjødet? A, det er Det
Som gjør det. Hør etter. Dette er ingen hemmelighet, Bror/Søster. Jeg ønsker å fortelle deg
noe. Jeg trakk meg bort fra dette da jeg var i Tucson, syk, som var en grunn, for å se om jeg
kunne stoppe munnen på flere som ble våre fiender på grunn av at vi forkynte Kristus på den
måten vi forkynte Ham på. Jeg har mistet 8 måneder av mitt liv, men siste måneden kom jeg
tilbake, og sterkere enn noen gang. Ingen skal få ta dette fra meg! Jeg vil ikke mildne noen
eller gi etter for noen som helst, og jeg er ikke sint. Forteller bare Sannheten. Du gjør som du
vil. Om jeg skulle tenke på å kjøpe en flott bil med en behageligere kjøring, og bare være fin
og søt? Ingen lastebiltype av en personvogn for meg, men når det gjelder dette er det en annen
historie. Skulle jeg bli kastet ned fra denne talerstolen som en umoralsk skrulling, da kan jeg
si deg en ting. Jeg fortalte deg Sannheten. Du kan være viss på at det er Sannheten.
Side 45: "Hør nu her. Ordet overbeviser oss om et Løfte.” Ordet garanterer at det er riktig.
Ordet overbeviser, Logos bringer det hele til å skje. Nu betyr ikke det at du og jeg har Det.
Side 45: "Alt dette er tekst som jeg har skrevet ned. Fortsetter bare å forkynne hele dagen om
dette; ser slik ut, ser du. Ordet overbeviser oss om et Løfte fordi Det er Løftet." Hva slags
Løfte er dette Ordet uten at Det er en tilsiktet Åpenbaring fra Gud Selv til oss? Det er ikke noe
annet enn småkakekrumler. Gud vet hva småkakene er laget av når mennesket blir ferdig med
det. Ikke ekte i det hele tatt. Nu er dette Ordet kun en åpenbart Gud på trykk, men hvis ikke
Han Selv forteller oss hva Det betyr, vil Det ikke gjøre Sin gjerning.
Side 45: "Ordet er Løftet," og merk deg, "Ordet er Gud, og Ordet er vårt." Ettersom han nu tar
Det fra trykte bokstaver på en bokside hvori der er gitt uttrykk for et Løfte fra den store Løftes
Giveren, Som er Gud, og han sa Han er vår, er du klar over at Salmene til Israel er fulle av
det? Er du klar over forbindelsen og den forståelsen av blodet fra et lam og en okse og en geit
gjennom profetisk uttalelse som disse menneskene hadde? Så, hva har vi?
Bror Branham sa at profetene i gammel tid representerer, eller legger for dagen eller kommer
tett opp til, hva vi har i dag i Dåpen. Og selvfølgelig taler han i dag om Dåpen, den store
Døperen her, det store Tegnet, Ham Selv, skjønner du, og i fullstendig ledelse, og han sa:
"Ordet er vårt." Så derfor er dette vårt, og det er vårt. Skjønner? Hva mener du med det? Vår
personlige eiendom. Med andre ord sier Bror Branham her: "Ordet er Løftet, Ordet er Gud,
Ordet er vårt," Som er Ordet oppfylt, Som simpelthen er Ordet manifestert, Som ganske
enkelt er Gud manifestert, og Det er vårt; for oss, inne i oss, til oss, men ved Ham.
Side 45: "Vi ble Ordet, og Ordet blir oss."
Nu sa han det, at, hvem som helst som tar imot dette levende Ordet blir til et levende Ord,
Gud i ditt kjød, fordi du har med kjød å gjøre.
Mennesket er et tredelt vesen. Du kan ikke atskille det. Atskiller du ett av dem "legemet,
sjelen, anden", da er alt borte inntil det kommer tilbake i oppstan- delsen. Nuvel.
Side 45: "Hvis dere blir inne i Meg, og Mine Ord blir i dere, da blir Det bare til en stor, svær
familie."
Nu er det vårt mål her. Vi begynte her ute..; hva, for 3 år siden? Jeg vet ikke av tid mer. Vi
begynte med den forutsetningen, og den forutsetningen blir værende. Du gjør det du ønsker,
men der skal være en kjerne av mennesker her som tror dette, og gjør Det, og følger Det. Og
det skal bli gjort inne i dem, og til dem, og ved dem, og for dem. Vi skal ha Det.
Du sier: "Hvordan kan du tale med slik overbevisning?" Fordi Gud sa det slik. Sa Han det til
meg? Nei, Han sa det her, og jeg tror jeg er en del av Det. Jeg tror du er en del av Det, og jeg
tror våre mål er riktig. Og der er de som vil forsimple Det for dere, og gjør som de ønsker
med Det. Men der skal være noen. Ja, min herre. Vi bruker ikke vår tid forgjeves; ingen av
oss. Bare en stor, svær Familie, Guds Familie. Ser du? En stor, svær Familie, inne i
Kjærlighet.
Side 45: "Det overbeviste oss fordi, hvorfor? Jo, Den er en del av oss. Den blir en del av oss.
For en tekst. Så flott. Forsikrer oss om et Løfte."

Og det Løftet, Ordet for denne time, blir en del av oss, og vi er en del av Det, Som ikke er en
krysning, men Det er en gjenskapelse fordi Det er hva vi var. Det er i kjødets legeme at Guds
sønner kom på avveier. Det er grunnen til at Bibelen ved Bror Branham kom tilbake med
Guds Autoritet og sa: "Lille Brud, du gjorde det ikke i det hele tatt." Alt faller tilbake på
djevelen. Ser du? Nuvel. Side 45: "Tegnet er et Tegn på at Kjøpsprisen er blitt betalt, er blitt
akseptert." Det er helt riktig. Med andre ord, Blodet, Tegnet, Som kommer tilbake på oss,
manifestert på Pinsefestens Dag, manifestert nu, er et Tegn. Med andre ord, Tegnet er et
TEGN. Det er Selv et TEGN; ikke noe sendt nu. Tegnet er den virkelige tingen. Kjøpet er blitt
gjort. Og for det andre, en Pris er blitt betalt, og den Prisen er blitt akseptert. Så derfor er
enhver som er full av Den Hellige ånd, under Blodet. Og du er ikke lovlig under Blodet før
enn du er full av Den Hellige Ånd. Hvorfor? Fordi Blodet er ikke Tegnet. Tegnet er TEGNET
Som er Den Hellige Ånd. La oss nu se på det over her i Romerbrevet. Jeg vet ikke om jeg kan
finne det. Jeg er ikke så klar i tankene min i dag, men--; kunne være i det 14. kapitel. Ja, det
er. Nu sies det i det 14. kapitel vers 7, og det begynner slik: "For ingen lever for seg selv, og
ingen dør for seg selv; for om vi lever så lever vi for Herren; om vi dør, dør vi for Herren.
Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. For til dette formål døde Kristus og oppstod, og
ble levende igjen, at Han skulle være Herre både over levende og døde. Hvorfor dømmer du
da din Bror, hvorfor ringeakter du din Bror? osv." Nu sier det deg rett her at Kristus betalte
Prisen, og kjøpte hver eneste en av oss, og kan gjøre hva som helst Han ønsker å gjøre med
oss. Og det finner du over i 2. Korinterbrev. Hvilket kapitel er det over i 2. Kor.? Å nå, jeg
kan ikke si hvor det er likevel, men jeg har til og med forkynt det, sagt det til dere mange
ganger her hvordan det er at... A, det er lenger fremme her.
Uansett så betyr det ikke noe. Sinnet mitt kan ikke huske det, men ideen er her om hvor den
romerske generalen kommer tilbake. Og de som er kledd i hvitt går foran generalen på den
hvite hesten, og de bakenfor, de er fanger, de er slaver. Og de som går foran skal bli gitt
borgerskap og satt fri, og de bakerstil skal kastes for løvene. Nu er det helt opp til generalen,
så vi ser her hva Han har gjorda. Han har betalt kjøpsprisen, og Han gjør hva Han vil med
hver eneste en fordi Prisen er betalt. Så nu, når du mottar Den Hellige Ånd, viser det at du er
satt fri. Du er nu tilbake i Kristus, gjeninnsatt, og så er du derfor ingen slave noe mer unntatt
som en Kjærlighetens slave bundet til Kristus. Ikke som en som blir kastet til løvene eller i
Ildsjøen idet Han da viser at Han har akseptert Blodet for deg! Ser du? Prisen var tilstrekkelig,
og akseptert. Går du til forretningen i dag, og oppslaget sier: "Alt i orden. Varen er
begrenset," og går du til en restaurant hvor det sies: "Vil bare servere dem som ønsker servering," vel-, Gud er på samme måte. Han gjør hva Han ønsker, og Han gjør det.
Side 45: "Nu kan ikke du få billetten, tegnet, beviset, fra jernbaneselskapet før enn du har
betalt prisen. Og vet du måten du skal betale prisen på? Bare betal den." Nu sa han, side 45:
"Det er riktig. Hva for noen" Med det ordet menes det: "Hvordan betaler du prisen?" Side 45:
"Tro Det, og ta imot Det." Nu sier han: "Hvordan vet jeg at den prisen var for meg," Bare tro
Det, og ta imot Det. Gå bare rett videre, og se hva som skjer med deg for å se hvor du går.
Skjønner? Side 45: "Full lydighet til hele Guds Ord vil gi deg retten til Tegnet. Full lydighet;
ikke en del av Det så langt som din menighet går, men alt av Det."
Hva er det han snakker om nu? Det de hadde langt tilbake på Luthers tid? Det de hadde på
Wesleys tid? Det de hadde i Pinsebevegelsen? Det er Fylden nu. Derfor din fulle lydighet. Og
hva er lydigheten? Han sier: "Tro Det, å ta imot Det." Så din troes lydighet gjør og tror alt
som kom fra den Kilden, og den Kilden der. Hvis du ikke tror alt fra de to kildene, synes jeg
synd på deg. Og hva slags Hellig Ånd du enn har, det er fint; hva enn jeg har, fint, men Den
skal ikke være det, den fulle lydigheten, skjønner du, til hele Ordet fordi Den er Logos. Nuvel.
Side 45: "Full lydighet til Ordet, Som er Kristus, bringer deg inn i Kristus."
Ikke bare til din egen konfesjonsmenighet nu. Da er du bare tilbake til å gjøre krav på Blodet.
Og husk på at da konfesjonene kom for å få Olje, var det altfor sent. Hvorfor? Fordi de tyr til

trosbekjennelsen i stedet for Ordet. Si hva har de fått? Salvelse. Det er grunnen til at Paven
taler i tunger; kardinaler, erkebiskoper, ja visst, de vennlige..??.. Pinsevennene, de
Karismatiske, akkurat der. Ikke for å nedsable dem; forteller bare Sannheten. Alle kan tale i
tunger, ha stor kjærlighet, har både den ene og den andre store tingen. Ja visst, å du verden, de
vil snø deg ned under bordet. De bare pløyer deg rett ned med hva de har. Får dine bønner til
å høres helt syke ut, får din Kjærlighet til å se syk ut, alt ser sykt ut; og de har ikke en ting. Og
ikke fordi jeg sier det slik, Ordet sier det slik. La meg si deg noe, Bror/Søster. Vi fikk
vindikasjonen, og den vindikasjonen behøver ikke være personlig, noe som du kommer med
eller Gud kommer med til deg. Du skal bare tro hva Gud gjorde. Slik som Bror Branham sa
det: "Der er en utvelgelse som pågår." Og den utvelgelsen rett nu er om du stemmer på
Kristus eller djevelen. Og de har allerede stemt på djevelen. du, de vil få den store
fredsprinsen der, bekymre deg ikke, den der lovløse, deres fredsprins. De vil få ham.
Skjønner? Nuvel. Helt nøyaktig, hva for et Skriftsted må du tro for å være helt lydig til Det?
Apgj. 2:37-39. Nettopp hva de så på Pinsefestens Dag har vi reprodusert mye større i dette
området i denne time, rett nu. Og det var alt Peter sa. Dette er hva vi kan gjøre. Det er:
"Omvend Eder, og bli døpt hver eneste en av Eder, i den Herre Jesu Kristi Navn. Osv.. og I
skal få Den Hellige ands gave." Og han gav dem en preken; og hver gang han stod frem, gav
han dem en preken. Med andre ord, hver eneste gang forklarte han dem hva som gikk for seg.
Samme tingen i dag, bare større.
Side 45: "Nuvel, enn om dere var helt inne, men med føttene dine hengende utenfor? Enn om
dere var helt inne, men med hendene hengende utenfor?" Hvorfor taler han nu om hender og
føtter? Menighetstidene; for å sammenligne dem med deg og meg. Luther begynte med å tale;
så Wesley. Pinsen, og du har dine tre inndelinger "hode, kropp, lemmer"; vel, du har din
kropp og din; ja, du har tre hovedinndelinger, og den tredje representerte nu Ham Som
kommer tilbake, Pinsen, Den Hellige Ånd, for å bringe Ham helt og holdent tilbake fordi du
hadde alle tre, og derfor hadde du ikke det sanne Hodet. Det sanne Hodet kommer nu i
endetiden. Men Legemet er i den formen, så nedenfor her har du kroppen og armene og alt det
andre som bare venter på at Hodet skal komme. Så er det blitt oppfylt. Ok. Det er hva han sier
her: "føtter som henger utenfor, hender som henger utenfor, mesteparten av oss helt inne, men
hjertet henger utenfor. Hjertet er verden, ser du, likevel gjør de det ikke." Godt.
Side 45: "Hel og full lydighet gjør deg og Ordet til ett." Hva er det han taler om nu? Hele
denne Boken? Du kjenner ikke engang denne Boken. Du vet det til og med ikke. Men
lydigheten han snakker om er å tro det som gikk for seg og ta imot det som ditt. Det gjør deg
til ett. Fordi det lengste du kan gå er ikke lengre enn til Pinsen da Peter forkynte sitt Budskap
og sa:
"Omvend Eder og bli døpt i den Herre Jesu Kristi Navn osv.., og I skal få Gaven; for Løftet
hører Eder til og Eders barn, og alle dem som er langt borte." På hvilken betingelse? Ved å
vende om og bli døpt i vår Herre Jesu Kristi Navn. Ser du? Nu kom du til endetiden. Godt.
Side 45: "... det gjør dere og Ordet til ett. Dere tror hver eneste bit av Det og alt det er inne i
dere, og dere ser på at det virker gjennom dere." La meg nu gi deg en annen antydning om
det. Når du ser dette, rettere sagt, du så det til og med ikke, la oss gå tilbake til når du ble
frelst og jeg ble frelst. Vi så aldri dette. Men jeg skal fortelle deg det som skjedde. Du bare
trodde det, punktum. Du kunne ikke forstå det, men du leste modig, og du trodde det, og du
trodde alt sammen. Og så kom trosbekjennelsene og trosretningene samtidig mens du forsøkte
å forstå, og de gjorde at du ble svært så forvirret, og nu blir du befridd for forvirringen og det
er den hardeste delen av hele kampen. Kampen på Harmageddon er å få fatt i profetens forståelse, og ikke din egen, og til å vite akkurat hva han sier når han sier det, enten Ordet er
trykkside eller Logos. Ser du? Godt.
Side 45: "Dere tror hver eneste bit, og alt det er inne i dere, og dere ser at det virker gjennom
dere." Nu er der gitt et Løfte her. Der er ikke bare redning, der er et Liv. Nu nevner Bror

Branham kategorisk at i endetiden skal der være en super, super, super, super rase. Du sier:
"Jeg tror det alt sammen kommer opp av jorden." Det kan så godt være. Jeg vil ikke
argumentere over det punktet. Men jeg skal fortelle deg at hvis denne flokken her på en eller
annen måte, ad en eller annen vei, og jeg kan ikke beskrive den, det er ikke min oppgave, jeg
har ingen Åpenbaring av det; hvis denne flokken her ikke har noe de andre ikke hadde, og vi
kan ikke gå etter deres kjennetegn, deres karakteristiske kjennetegn, da må vi nødvendigvis gå
ved hjelp av dette. Og Bror Branham sa: ”Når de har Ordet, taler de Det ikke med mindre de
har ”Så Sier Herren." De har lydigheten, forståelsen av lydigheten. Med andre ord, ordet,
innen rammen av Ordet og alt som går sammen med Det når det kommer til motivasjon og
objektivitet, alle de tingene, så lever Kristus Selv frem Sitt Liv, Det Som bringer denne
flokken, det folket, til å bli en superrase ifølge min forståelse.
Godt. Side 45: "Dere går ikke omkring sammen med en flokk som gjør seg til noe de ikke er.
Du er en Kristen. Uansett hva noen sier, vil det aldri berøre dere. Dere er i Kristus. Dere er så
sikre som dere kan bli. Når døden banker på døren, har den ikke noe grep på dere. Ikke i det
hele tatt.” Hvorfor? ”Det er bare å tre ut herifra og inn dit." Med andre ord, det er en
dimensjon.
Side 45: "Alder betyr ikke noe. Dere er døde fra alder. Dere er i Evigheten fordi dere er inne i
Ham." Nu er det sant i alle menighetstidene, men spesielt sant nu når tid og evighet har
smeltet sammen, og vi har nådd frem til stadiet for uforgjengelighet. Og der skal være
mennesker som skal demonstrere at det skal være sant. Nu kan du sitte her i formiddag og
kjenne deg svært så råtten. Ikke sant? Vi kunne synge "Harpy Hirthday" for Ruth. Hun har det
ikke så altfor godt, men hun har vært igjennom litt av en prøvelsens tid, men jeg tror Herren
rører ved henne, og hjelper henne ut. Vel, du kunne si, rett der: "Vel, å du slette tid, og så meg
da. Jeg kjenner slettes ikke at jeg har passert inn i Evigheten. Jeg kjenner det ikke som at jeg
et øyeblikk ikler meg uforgjengelighet." Selvfølgelig gjør du det. Det har ikke noe å gjøre
med følelser. Det har med Gud å gjøre. Seden i endetiden produserer i denne time et
uforgjengelig Legeme. Hvorfor? Fordi der pågår en forandring, og forandringen er ved Den
Hellige Ånd. Han frembringer nøyaktig det som skal bringes frem av støv og aske. Det har
ikke en ting å gjøre med hvordan du føler. Og det har ikke en ting å gjøre med hvordan du
føler det som er å komme seg vekk herifra. Det er mitt problem. Jeg er lat, og hater konfrontasjoner, trett av hele rotet.
Side 45: "Han er Evig." Det er den Ene du er inne i. Side 45: "Det har ingen ting å si om dere
er unge, gamle, middelaldrende eller hva det er. Pen, stygg, kort, feit, uansett hva, så betyr
ikke det noe." Det gjør det ikke heller, skjønner du; d.v.s. hva en er absolutt nødt til å gjøre er
å tro på Ordet og Evig Liv.
Side 46: "Dere går ikke omkring alle de der andre tingene. Dere er kommet vekk fra det."
Med andre ord, du er ikke i verden, og gjør det som verden gjør, som konfesjonene gjør. Side
46: "Dere er død; deres Liv er gjemt i Gud ved Kristus. Dere er forseglet der inne av Den
Hellige Ånd idet dere vandrer i Kristus. Den Eneste dere ser er Kristus. Det er riktig. Det er
alt dere ønsker. Å du gode Gud." Vel, hvordan kan du ha alt det hvis du er død? Fordi du er
død til det. Du er bedøvet mot det. Du er ikke engang klar over en hel del ting. Side 46: "Ikke
til å undres over at dere synger: ”Fyll min vei hver eneste dag med Kjærlighet mens jeg
vandrer sammen med den Himmelske Duen. La meg bare gå hele tiden med en sang og et
smil, fyll meg hver dag med Kjærlighet." Merk deg nu Bror Branham. Hva han sier her er
vakkert. Side 46: "La meg være deres Bror. La meg leve det eksempelet som Kristus sa et
menneske skulle være. La meg være en Bror for en Bror, en Bror for en Søster. La meg være
en forkynner for forkynnerne. La meg være et eksempel for eksemplene. La meg vise verden
at dette Ordet er Kristus. Og den eneste måten jeg kan gjøre det på er å komme inn i Ham
fordi jeg ikke kan gjøre det av meg selv. Dere kan ikke gjøre det, men la Ordet inne i dere bli
til En, og da lever Det frem av Seg Selv." Nu sier du. "Hvordan skal man gjøre det?" Du

skjønner, det sies deg ved hjelp av Tegnet. Det blir bare bestyrket av Den Hellige Ånd, at det
faktisk kan skje. Skjønner? Da er lydighet full tro Som setter i gang det hele. Den begynner,
og Den begynner å bevege seg oppover slik han sa det i "Et Fullkomment Menneskes
Skikkelse." Du begynner med tro; så går du videre til kraft, og til kunnskap og til
selvbeherskelse og til Gudsfrykt (Gudlikhet) rett videre, rett oppover til selveste toppen som
mennesket kunne komme, og der hvor Broderkjærligheten er. Og se hva Bror Branham sier
her: "Broderkjærlighet. La meg være deres Bror for å leve for dere som et eksempel. Å være
en Bror for en Bror, Bror for en Søster, forkynner for forkynnerne, eksemplenes eksempel, for
å vise hva Kristus kan gjøre inne i et menneske. Ser du? Nu er det den korrekte motiveringen
når du kommer til bønn i Den Hellige Ånd. Du er nødt til å huske det; husk dette. Hva han
sier, er som en bønn. Side 46: "Dere er et vandrende epistel i Jesus Kristus, et Jesu Kristi
vandrende epistel, når Han har fått fullstendig kontroll, kontroll over dere for å gjøre hvert
Ord..." Her stopper han„ og han sa på: side 46: "... om Han kommer på denne måten: 'Jeg
ønsker å gjøre dette, og dere sier: 'Nei, nei, jeg tror ikke det', da er dere ikke i Ordet." Med
andre ord sier han her: "Hvert Ord kontrollerer dere, at dere bruker Det Som deres filter,
bruker Det Som deres mål, bruker Det Som deres Tegn." Hva sier Ordet? Der er en utvikling
her i den menneskeskikkelsen han bringer frem. Side 46: "Nu, vær helt på vakt nu. Full
lydighet til hele Ordet gir oss retten til Tegnet."
Med andre ord så tror du dette. Du vil ikke legge ett ord til, du vil ikke trekke ett Ord fra. Du
er tvert igjennom solid, og denne formiddagen undret du deg og sa: "Har jeg fått Den Hellige
Ånd eller ikke." Og vet ikke? Og du kommer til den konklusjonen at det har du ikke, men du
tror 100 % du er kandidaten. Du sier: "Jeg er blitt døpt i vann, men..;" vel, har du gått videre
til helliggjørelsen? "Vel, uten tvil har jeg gjort det." Flott. Strekk deg etter Den i formiddag.
Merk deg hva Bror Branham sa, og du vokser opp til Det fordi det begynner i form av en sed.
Det har det alltid gjort. Pinsevennene, og enhver, lærte det i en ikke sed bestemt form. De sa
du fikk det alt sammen, noe som er sant. Du har det alt sammen, men du manifesterer ikke alt
fullt ut. Og de hadde ikke alt fordi de ikke hadde hele Ordet. Du har noe her inne som de ikke
hadde, som jeg fortsetter med å fortelle deg er den uforgjengelige delen. Å ha en del av Ordet
tillot deg å forderve, men ikke mer nu. Du skjønner, der er en flokk, der er en flokk
mennesker som kommer til å bli stående her uansett hva enhver sa. De lar seg ikke narre, ser
du. Side 46: "Vær nu helt obs. Full lydighet til Ordet, hele Guds Ord, gir oss retten til
Tegnet." Vær obs; nu, med en gang. Side 46: ”Så hvor vi sier: ”gir oss retten til Det” derfor,
når vi ber, be om at vi er absolutt nødt til å ha Tegnet å legge frem med vår bønn. Dersom
dere sier: 'Jeg ber, Herre, men egentlig så har jeg ikke...' vel, der går du fem på. Du kan likeså
godt bare stoppe. Gå først inn og få Tegnet, skjønner du, fordi det Tegnet er Det Han vil
anerkjenne. Når vi ber, da blir vi absolutt nødt til å vise frem Tegnet. 'Herre, jeg har adlydt
Deg fullt ut, jeg har omvendt meg fra min synd.” Nu ser du hva full lydighet er, akkurat der.
Ikke dag for dag nedover veien 20 år fra nu av. Full lydighet er steg for steg. Hvordan kan du
adlyde noe som du ikke blir konfrontert med, eller hva du ikke vet? Det er full lydighet til hva
du vet. Nu kan du se dette og si: "Jeg tror det, og jeg går 100 % inn for det."
Det er stort. Du er rett på det rette sporet. Kunne kanskje ikke vite noen annen ting enn det.
Du behøver ikke, skjenner du, men der var noe som traff deg. Du sier: "Hva nu det enn var
som går sammen med det, det er hva jeg ønsker. Det er mitt. Det er der det ligger." Så fra den
stunden av er voksteren absolutt nødt ti å tilta. Du skjønner, du er nødt til å vokse opp, inn i
Det, der hvor Den Hellige Ånd er i full kontroll. Godt. Side 46: "Jeg er blitt døpt i Den Herre
Jesu Kristi Navn. Den Hellige ånd er over meg. Du sier: 'Jeg adlød Deg helt og fullt, Herre_
Vendte om fra min synd, kjenner at Du har tilgitt meg; blitt døpt i Den Herre Jesu Kristi
Navn, Den Hellige Ånd er over meg. Nu trenger jeg en spesiell ting, deg til Ære, Herre. Jeg
ber om det, og nu er det mitt” Nu, ok. Nu sier han til deg her at Den Hellige Ånd trenges, slik
som han sa det i en forkynnelse: "Dere skulle være full av Den Hellige Ånd for å kunne ta

Nattverd. Dere skulle være full av Den Hellige Ånd for å kunne be." Så la oss gå tilbake til
Rom. 8:26 et øyeblikk her:
26. "Men i like måte kommer også Ånden vår skrøpelighet til hjelp for vi vet ikke hva vi skal
be om, slik som vi trenger det, men Ånden Selv går i forbønn for oss med usigelige sukk,
27 og Han Som ransaker hjertene vet hva Åndens attra er, for etter Guds vilje går Han i
forbønn for de Hellige."
Nu sies det oss rett her at Den Hellige Ånd står til rådighet for oss, og vi skulle så avgjort
erkjenne det hver gang vi ber. Bror Branham sa Sannheten. Side 46: "Da er der noe som
finner ankerfeste der bak." Nu forteller han deg hvordan Livet.., hvordan Den Hellige Ånd
kommer inn i deg, basert på dette Ordet her hvor Løftene ligger, forankrer den tingen der
inne, og du vet at det er ditt. Side 46: "Det er ditt. Da er det hele over. Det er opp og avgjort.
Jeg ber om dette; jeg ber om det. Jeg er absolutt nødt til å ha det. Jeg ønsker det, Deg til ære.
Da gir Han det bare til dere." Merk deg nu side 46: "Jeg ønsker det, Deg til Ære. Han gir det
til dere. Da vet dere at det er deres. Det er måten det er på med våre barn, osv. Vi anvender
Blodet, tror Det. Det er det hele." Nu la du merke til her hvor han sier: "Jeg ønsker det, Deg til
Ære." For en tid siden, da vi holdt på med en bønnekø sammen med Bror Branham, nevnte
Han det som gjaldt den kjensgjerningen at ikke bare' en person behøver å være salvet med den
troen for å bli helbredet ellers ville en ikke bli det, men frembringer også det faktum: "Hva
ønsker du den for'?" Jeg husker at for mange, mange år siden da dr. Price drog gjennom
Canada, var der en pike ved navn Wilshire. Jeg antar hun er død nu. Hun var datteren til en
baker, og poliomyelitt (barnelammelse) hadde gjort henne til krøpling. Og hun drog til dr.
Prices møte, og leggene hennes ble bare ”skrudd løs", rett der' og hun ble normal. Og hun
kunne gå og, skjønner du; hun kunne hoppe, hoppet opp og ned. Det ble belt fint. Og så kom
hun selvfølgelig tilbake fra helbredelsesmøtet, og hun fortalte folk at hun var veldig glad fordi
hun nu kunne gå på dans med de andre. Og den kvelden gikk leggene hennes dukken igjen, og
hun ble meget bitter. Vel jeg ser ingen grunn til hvorfor Gud skulle gjøre noe med Sin store
gave slik at djevelen skulle gjøre bruk av den. Djevelen har gjort dette gjennom alle disse
århundrene. Jeg er syk og trett av det. Jeg synes synd på piken for at hun ikke hadde innblikk i
det, men jeg kan ikke kritisere, eller finne noe å utsette' på det som ble gjort av Gud fordi det
er en rettferdig Gud. Du skjønner, du kan bare ikke gi et liv... ha et Liv fra Gud, vet du, for å..;
du kunne blåse røyk, tømme ut røyk tilbake i ansiktet på Ham. På ingen måte.
Side 47: "Nuvel,” sier han, ”hva gjør Han så? Når du kan presentere Tegnet med din bønn,
viser det at dere er belt og holdent kommet til lydighet til hele Guds Ord.'' Hvordan kunne det
ha seg? Fordi Han åpenbarte hele Ordet for deg dersom Det er for den timen. Du hadde hele
Ordet for tiden som var under Pinsebevegelsen. Du hadde hele Ordet tilbake der på Luther og
Wesleys tid, men nu bar du hele Ordet. Og alt dette er sammen i Det fordi der kommer ikke
noe mer ned. Vi viste deg det ved hjelp av Toppstenen på Pyramiden. Ikke noe mer enn om
løvene skulle dette ned fra himmelen. Det er over alt sammen. Ser du hva folket tenker? Ser
du? Når Lederskapet er ber, da er det over. Du skjønner, jeg vet folk sier: "Vi trenger noe
annet.'' Vel` hva du enn trenger så er vel det bare bra. Jeg personlig ser ikke hvor Bror
Branham lærte det. Han sa at han måtte avta for at Han måtte vokse. Hva enn Bror Branham
gjør når han kommer tilbake, det er Guds sak, og det vil være fullkomment under Gud. Og
med Gud, Som har den fullkomne kontroll og Lederskap, vil det ikke bli William Branham;
det vil være Gud. Du skjønner, det var alltid Gud. Jeg forstår meg ikke på folk. Jeg er heller
ikke ment skulle det. La oss forstå Ordet.
Side 47: "Når dere har fått Tegnet, viser det at dere har adlydt hvert eneste Ord. Da er dere og
Ordet, ÉN. Dere ber bare om tingen som dere er. En av dem sa: ”Hvorfor?” Hvorledes kunne
han si: ”Den tingen dere er?" Fordi, dersom dere var der langt tilbake i begynnelsen, da er
dere ansvarlige i det lille minimum av mål, målet på det, for hver eneste ting. Så du hadde en
hånd med i skapelsen enten du visste det eller ei. Kun et knøtt liten del. Bare som på en måte

å kjøpe for en øre. Vel, kjøpe for en øre er å legge inn en andel på en billion kroner. Hva
utgjør en øre som del av en billion kroner? Du sier: "Vel, det vil ta en svær datamaskin."
Godt, Gud er større enn datamaskiner. Du skjønner, Bror Branham sa: "Jeg var der da Han
døde; jeg var der da Han oppstod." Det er Skriften. Du kan ikke komme vekk fra Den. Så, der
har du det, ser du. Side 47: "Så, ja dere vet, hvis jeg sier til denne: ”Hand, du adlyder meg. Ta
frem lommetørkleet.” Den gjør det. Handen adlød meg. Hvorfor? Den er en del av meg. Så,
når dere og Ordet blir til EN, da er ethvert Løfte, ære være Gud, deres. Det adlyder dere." Ja,
helt sikkert. Med andre ord er du gitt retten til det. Med andre ord er du gitt retten til det. Vær
obs nu. Fortsett bare med å følge med. Side 47: "Da ønsker dere å gi akt på hva dere ønsker å
fjøre eller hva dere ønsker å ha." Med andre ord, gi akt på dine motiver. Sett spørsmålstegn
ved dine begrunnelser. Hør etter nu. Side 47. "Dere ville ikke stikke handen inn i en ild for å
se om dere kunne gjøre det." Vi gjorde det som småunger. Helt dumt. Og ved å brenne seg
lærte man så meget bedre. Side 47: "A neida, men hvis der er noe inne i der: ilden, som jeg er
nødt til å få tak i, vil Det adlyde meg." Hvor mange ganger forsøkte vi det, og fikk revet ting
ut av ilden? Og vi brente oss ved at vi gjorde det, men vi måtte gjøre det. Hvor mange
mennesker er ikke blitt drept ved å gi sine liv til flammene? Men de måtte. Noe var større enn
deres egen bevaring. Ser du? Derfor sa han: "Du skal gi akt på dette." Det er riktig. Du ønsker
å gi akt på hva du gjør. Side 47: "Det er grunnen til at Den Hellige Ånd er sparsomt gitt, og
ting m.m. Med andre ord, det er grunnen til at der er lite manifestasjon selv om Han Som
manifesterer er der med alt sammen av det. Skjønner? Du kan ikke ha tillit til---; hva var en av
de tingene Herrens Engel fortalte Bror Branham da den, viste seg?: "Du gjorde en forestilling
ved siden av tjenesten." Og jeg kunne aldri se noen forestilling i hans tjeneste. Det der får
meg til å gispe som en fisk som er blitt trukket opp av vannet. Jeg ser tilbake i erindringen, da
jeg var sammen med ham så mange ganger, og jeg sier: "Hvor laget han en forestilling av
det?" Han innrømmet at han overdrev litt, men der var ingen forestilling av Den Hellige Ånd i
det. Han taler om tankeavsløring og bønn for syke m.m. Så Gud vet best. Når Gud sa det var
en forestilling, var det en forestilling. Vi tar bare imot det, og sier: "Amen, Herre. Hjelp oss til
å ha det rett." Og du merker deg hvordan profeten bare giret seg ned, ned, ned, ned, ned, ser
du. Side 47: "Det er grunnen til at Den Hellige Ånd blir sparsomt gitt..? Og ting m.m. Dere
vet hva jeg mener fordi en ekte Guds tjener gir s-g ikke ut for ' være noe stort, skjønner dere.
Det er tingen. Det er det samme som å lage en forestilling av det." Med andre ord, i
gavetjenesten må der ha vært noe som så absolutt var nødt til å ha vært lite granne ømtålig for
Gud. Tenk da så på det som går for seg i dag når disse menneskene bruker gaven til å bringe
inn penger og alt mulig ellers. Å du og du. Du slette tid og all verden. De stopper ikke med
penger; de vil ikke engang stoppe med hor. Det er bare tiden og timen for: "Hei hvor det går."
Ser du? Hva er det annet enn salvelse? Du kunne ikke binde det til Guds Ord, Bror/Søster. Jeg
bryr meg ikke om hva hvem som helst sier. Nei, min herre, det er grunnen til at vi holder oss
mer og mer hjemme, og bare holder oss her. Folk ønsker lydband. De får dem på eget ansvar.
Det er sant. Får de videofremvisninger, får de så meget mer på egen risiko. Jeg kunne bare
kaste opp. De kunne bli blindet. Det blir deres egen harde skjebne. Jeg mener det også. Nei,
du. Det snevres stadig inn, Bror/Søster; snevrer inn. Side 47: "Når vi ber, presenterer vi
Tegnet." Igjen er det ikke å prøve på å rote noe til fremfor Gud ved å vite at dine ord, slik;
Han sa det: 'La dine..; du er på jorden, og Gud er i Himmelen; la dine ord være få, og gi ikke
dårers offer. Når vi ber, presenterer vi Tegnet. Det viser at vi til fulle har adlydt." Nuvel. Nu
er alt dette en del av skikkelsen til et fullkomment menneske som når frem til den skikkelsen.
Godt. Side 47: "Paulun forteller oss at Blodet taler. Enhver vet at blodet faktisk ikke kan tale
selv. Det er kjemi." Det består av kjemikalier. Side 47:" Er det riktig? Hvor mange vet det."
Hvor mange vet at Blodet taler? om dere skulle ønske det, skriv det ned. 1. Mos. 4,10: ”Gud
sa: Hva med din Bror'' Han sa: 'Hans blod taler mot deg fra jorden.” Amen. Er det riktig'?
Hans blod taler. Halleluja? Gud sa: ”Hva med ham, Kain sa: Jeg er ikke min brors vokter.

Gud sa: ”Hans blod roper ut, hans blod roper." Det er et tegn. Det er et tegn på at han var blitt
drept. Hans blod talte mot Kain. Hvis dere nu har det i 1. Mos.4,I0 så leste vi i Heb. 12:24 at
Jesu Blod taler bedre ting enn det. Ser dere? Abel var en rettferdig mann. Han døde. Han døde
uskyldig fordi han var i veien. Han var i veien ved d stå for den ekte Åpenbaringen han ladde.
Harr talte det, ropte det ut. Abels rettferdige blod talte ut imot Kain. Men? Jesu Blod talte ikke
bare høylydt, Det gjenløst oss. Amen. Det taler om bedre ting. Det gjør dere til sønner og
døtre. Det skjuler dere for Guds vrede. Skjønner? Abels blod kunne ikke skjule Kain, mer.
Jesu Blod kan. Side 48: "Så Kain," han taler nu til folket. "Kom frem i dag hvis dere har vært
en forfølger av Ordet slik som Paulus: ”Miraklenes tid er forbi” Denne tingen er alt sammen
tøv, og den slags ting. Det roper ut, Jesu Blod roper ut at Han har tilgitt oss for det, om dere
bare vil akseptere Det." Derfor ser du nu at å mistro det stadfestede Budskapet, Som er Guds
Røst nu på to måter, med øye og med øret, hva du ser med øynene, hva du hører fra profeten
med ørene, derfor, å mistro Budskapet, det stadfestede Budskapet, beviser at en har trampet
Blodet under fot. Det står i Hebreerne; jeg antar det star i Heb. 10. Vi skal lese det.
Vel, Heb. 10 taler der Heb. 9. Det kom nødvendigvis ikke over i Heb. 10. Ja, Heb. 10 vers 26:
26. "For synder vi med vilje etter å ha lært Sannheten å kjenne, da er der ikke mer tilbake noe
Offer for synd."
Vær obs nu Bror/Søster. Offer for synd går forut, går forut for kunnskapen om Sannheten. Ser
du?
26. "For synder vi med vilje etter å ha lært Sannheten å kjenne, er der ikke noe mer Offer
tilbake."
Heller ikke kan du få et Offer i fremtiden. Skjønner? Offeret går forut for det. Det er måten
det blir gjort på, rett nu. Dersom der nu er Sannhet og Lys gitt over det, er der intet Offer hvis
du vender Det ryggen.
Men, vær på vakt.
27. "... men bare en forferdelig gru for dom og nidkjærhetens brann som skal fortære de
gjenstridige. Han som foraktet Mose lov, døde uten barmhjertighet ifølge to eller tre vitner."
Blodet hjalp ikke, kunne ikke gjøre det.
29. "Hvor meget verre straff tror I da den skal aktes verdig som har trådt Guds Sønn under
fot."
Hvordan gjør du det? Ved å avvise Ordet. Og når Han er her spesielt, trår du Ham under fot.
Du skjønner, grunnen er den at du ser på at du handler ut fra en menighets - forvrengning. Det
er hva du egentlig ser på. Det begynte for lenge, lenge siden i Himmelen da djevelen hevet
seg over Den Allmektige Gud og Ordets forutsetning, og skulle ta over. Nu har du den samme
tingen her. Ønsker å stille deg et spørsmål. "Hvem skal skremmes ut av Himmelen?" Vel, vi
kommer ikke til å skremme Gud ut. Det er best du tror det. Han sa: "Selv om dere hever dere
selv opp i skyene," sa Han, "opp i Himmelen," legg da du merke til at "dere kommer ramlende
nedover igjen." Nu ser du at Han er forståelsen her.
29. "De trådte Guds Sønn under fot, og regnet Paktens Blod, Som de ble helliggjort med for
en vanhellig ting, og viste forakt for Nådens Ånd."
Hør etter. Det Skriftstedet der er identisk med dette: "Hvis jeg ikke hadde gjort de gjerningene
i blant dem som ingen annen hadde gjort, da hadde de ikke syndet, men nu har de sett dem og
allikevel hatet både Meg og Min Fader." (Joh. 15:24. ovs.)
Går du til "Church of Christ" og du sier: "Elsker du Gud?" "A, jeg elsker Ham, jeg elsker
Ham, jeg elsker Ham." "Ville du dø for Jesus?" "A, jeg ville, jeg ville, jeg ville." "Tror du at
du virkelig er et barn av..?" "A ja, jeg er, jeg er, jeg er." "Hei, da tror du på Guddommelig
helbredelse." "Hva? Den er av djevelen."
Hvor er nu ditt blod? Hvor er din ånd? Hvor er noe som helst? Ser du hva jeg snakker om? Så,
Bror/Søster, hør etter. Vi er skyteskiven som det siktes inn på. Hvis ikke, da er dette
Budskapet ikke det store Budskapet jeg tenkte Det var. Da er dette Budskapet ikke den

avskjæringen av Gud ved Hans Sverd Som Bror Branham sa, atskiller sjelen, anden, leddet og
margen. Da er dette ikke den store Avslører av tankene fordi hvis---; med andre ord, da er
kasteskovlen som atskiller ikke i Hans hand. Da tillater Han fremdeles -, at agnet får hope seg
opp, og at Han vil gjøre noe pent med det senere. Ugresset vil.., vel, du skjønner, ugresset kan
ikke hjelpe seg selv. Vi skal være gode mot dem.
Nuvel, enten... Hør nu her. Dette er hvor vi kommer til full lydighet i full tro, i full tiltro. Du
er heller nødt til å komme til det punktet hvor du tror du er Det. Og hvis det bygger et gjerde,
og det setter folk utenfor, så er ikke det vår feil fordi de gjør den samme tingen. Vis meg en
person som ikke gjør det. Selveste det faktum at noen kan heve stemmen sin om noe i det hele
tatt, viser at han har bygget et gjerde eller at en eller annen bygget et gjerde for ham. Vel, jeg
står skyldig. Jeg ønsker mine gjerder, og jeg kommer ikke til å oppgi dem for noen. Jeg tror at
den farligste stillingen for verden er at de sitter skrevende på et gjerde fordi bulldogen kan
hoppe opp og ned og bite tak i enten legg eller hand, på begge sider. Men hvis du kan komme
deg over på en side og holde stinkdyret borte, er du i fin form idet du vet at han ikke kan
hoppe over gjerdet. Husk på at Guds visdom kommer ovenifra og ikke nedenifra. Så dersom
du har et helt gjerde rundt deg, gir det rom for Guds Visdom til å komme ned og gripe deg, og
er du trampet under fot av fiendens visdom, så vil Den få deg i fin-fin form. Godt. Side 48:
"Du ser, Abels blod kunne ikke skjule Kain, men Jesu Blod kan." Det er sant. Side 48: "Så
Kain, kom frem i dag, om dere har vært en forfølger, ”miraklenes tid er forbi”, det er tøv. Jesu
Blod roper ut for å få tak i dere. Skulle ønske vi kunne dvele ved det en stund, det som gjelder
'taler bedre ting.' Løp i sikkerhet, anvend Det så. Tro. Her er det som er årsaken til å tro:
”Dere ønsker deres egen sikkerhet; dere tror for å få sikkerhet. Anvend da Tegnet på hele
familien."
Hva for? For deres sikkerhet. Du klarte det. Du ønsker at de skal klare det. Merk deg hvordan
det tar familien med. Nu sa han: "Jeg ønsker å være dette.., du ønsker å være denne arten av
en person, som vokser opp i menneskeskikkelsen nu full av Den Hellige Ånd, Som lever et
Kristent Liv, kjenner verdien, kjenner Sannheten, kjenner virkeligheten. Hva ønsker du? Jeg
ønsker at min familie skal ha dette. OK. Side 48: "Hvordan kan jeg gjøre det? Krev det." Hør
etter nu. Merk deg enkeltheten. Hvis det virket for dere, da blir dere og Ordet i ett med
hverandre. Amen, amen. Ser du? Det virker for dere begge. Dere og Ordet er i ett med
hverandre. Anvend det så på barna deres."
Hva betyr det "å anvende?" Tro, og vitne. Dere kan ikke anvende Den Hellige Ånd på noen
som helst. Bare Gud kan gjøre det. "Dersom da I som er onde vet å gi gode gaver---," ( Matt.
7:11. ovs.) Det er den beste erklæringen Du gjorde om oss: "hvor meget mer vil da Eders
Himmelske Fader gi Den Hellige Ånd til dem som ber Ham om det?" Utmerket, hva gjør du?
Du forsøker å få barna inn i en posisjon ved hjelp av vitnesbyrdets gjerninger slik at de vil tro
slik som du tror. For å komme til punktet, "å føye seg ved å akseptere omvendelse og
mottagelsen av Den Hellige Ånd." Anvend Den på dine som du er glad i slik Rahab gjorde
det. Hva gjorde hun? Hun anvendte Tegnet på sin far, på sin mor, sine brødre og søstrer.
Hvordan? Fikk dem inn alle sammen. Du anvender Det. Hva gjør du? Du vitner, og gjør dem
kjent med Det. Det samme som Rahab gjorde. Hun vitnet, og gjorde dem kjent med det. Hun
sa: "Hør her. De mennene kom inn. Dere vet fra historien hvordan de kom ut fra Egypt. Dere
vet hva som går for seg i landene der ute. Dere vet faktisk beviset. Disse karene har noe som
vi ikke har. Nu kom de inn og snakket med meg, og de sa: "Du Rahab, og dine du er glad i, er
ok." Og se den skarlagensrøde snoren der ute, den viser det. Nu vet dere at jeg ikke ville
plassere den der ute uten det der. ”Å, dere vet, jeg er en altfor..???.. forretningskvinne." Hun
var det. Hun kapret kunder på gatene; det eldste yrket. Hun sa hva hennes yrke var. Hun visste
hva hun gjorde. Jeg bryr meg ikke om hva hun gjorde. Det har ingen betydning. Akkurat slik
som en mann som tar seg 100 koner. En kvinne har 150 menn eller 1.000 av dem. Jesu Kristi
Blod renser. Tro aldri at et tapt får ikke kan gå så langt ned som en fortapt gris. Men de har to

forskjellige bestemmelsessteder. Så avgjort. Undervurder ikke henne. Apostelen Paulus var
imot, regnet etter hans egen måte. Når du taler om tyrkerne og alle de andre, er det -best du
tenker på apostelen Paulus. Best å tenke på oss selv. Så hun gjorde dem kjent med faktum,
med det som fant sted. Og vet du hva? De trodde henne. Nu, dine---; hun fikk dem inn alle
sammen. Du anvender Det, gjør dem kjent med fakta, gir dem Sannheten, vitner, forteller dem
hva du vet. Nuvel. Side 48: "Dere anvender Det. Si: 'Herre, jeg går for å få tak i min sønn, jeg
går for å få tak i min datter. Jeg forlanger henne. Satan, du skal slippe henne løs. Jeg kommer
etter henne. Jeg anvender Tegnet. A, Hellige Ånd Som lever inne i meg, grip fatt i datteren
min. Jeg går til henne nu med Din Salvelse over meg nu.' Han vil gjøre det. Amen." Hvis han
nu gikk og sa: "Hør nu kjære datter. Du vet at vi Lutheranere er meget bra mennesker" eller
"vi Pinsevenner, og her lever vi nu et anstendig liv. Jeg oppdrog deg på rette måte, vet du. Du
tror på Fader, Sønn og Hellig Ånd, og der er tre av dem som vokter over deg. Hvis den ene
ikke får fatt i deg så vil den andre." Tror du at du kan vinne noen for Jesus med det stoffet
der? Han sa ikke at du skulle gå med et hvilket som helst budskap. Dette er ikke et hvilket
som helst budskap. Dette er Ordet, stadfestet. "Vet du hva, datter? Hør etter. Du vet jeg
oppdrog deg som en treenighetstilhenger. Jeg tok feil. Hør min sønn. Jeg forkynte i 40 år, og
jeg forkynte galt." Har du hørt sønnen si: "Pappa, jeg hørte deg forkynne i alle disse årene.
Jeg har nyheter for deg. Du har alltid visst i ditt hjerte at noe ikke var som det skulle være. Jeg
har orienteringen som setter det i orden. Der var en profet i dette landet." Det var det som fant
sted. Det skjer hele tiden. Disse tingene fortsetter bare videre. Hvis dette er endetidens
evangelisering, vil jeg bevise det for deg for jeg forteller deg Sannheten om hva denne
paragrafen sier, og la meg lese videre. Side 48: "Det er hva de gjorde i Egypt. Det er hva de
gjorde i Jeriko. Hvis dere ønsker å lese om det, se Apgj. 16:31. Paulus og høvedsmannen."
Hør nu hva han sier her. Du vil ikke finne dette i Ap.gj.16, men det er der fordi profeten sa det
er. Side 48: "Tro, tro at jeg er budbæreren i tiden." Det var hva han fortalte mannen, den
filippensiske fengselsvakten. Han sa: "Du ble oppskaket over det som skjedde. Jeg sier jeg er
budbæreren for denne time. Tror du det" "Å," svarte han, "du er en budbærer av noe," sa han,
"for denne tiden," eller for den tiden der. "Så sikkert at jeg vil ta imot alt det. Dette er timen,
ser jeg, så den heller ikke før enn nu, og kan kanskje ikke få se den mer. Jeg vil ta imot den.
Jeg vil ta imot at du er budbæreren for denne time." "'Å, jeg har nyheter å fortelle deg. Jeg er
bare en budbærer, denne times Gud er Herren Jesus Kristus. Ikke de der kirkestøttene og
valmuene der borte; de dumme tingene der, men Herren Jesus Kristus Som døde på Golgata.
La meg fortelle deg om det."
Hvordan i all verden skal du kunne tilpasse deg til noe annet enn Ordet for timen? Hvordan
skal du kunne fortelle noen andre annet enn Ordet for timen? Da Bror Branham forkynte "A
Skamme Seg Over Ham" var det å skamme seg over dette Budskapet. Dette er det aller
herligeste budskapet i hele verden fordi vi i det minste har fått stadfestelse. Hvis vi har feil
angående... Hva ville du ha sagt hvis vi hadde gjort en bommert? Vi kom nærmest. I det
minste så vi noe. Det vil bli lettere for oss på Dommens Dag. Derimot, hvem vet? Vi kan bli
tillatt å gå inn fordi, vet du, de dumme jomfruene er av det samme tøyet som de kloke er, bare
skåret annerledes. De var bare ikke inkludert i det mønsteret. Ikke for å si at vi skal være det,
men vi er nødt til å ha vårt vitnesbyrd. "Ja," sa Paulus, side 48: "Tro På Herren Jesus Kristus,
og du og ditt hus skal bli frelst." Selvfølgelig er det riktig. De trodde også. Side 48: "Er det
riktig å tro for ditt hjem? Bring dem alle inn under Det." Hvordan gjør du det? Ved hjelp av
Livet, og på grunn av Ordet, ser du. Side 48: "Nu har dere sett Himmelens Gud utføre et
mirakel, rett før Dommen. Dere trodde det. Ja, hva kan jeg gjøre?'' Snakker om det som er nu.
Snakker om det som gjelder dem. Snakker om Egypten snakker om Rahab ved å snakke om
mønsteret som Gud legger frem. Rahab sa ikke: "Jeg skal fortelle dere mine foreldre og min
familie, om noe. Å dere vet, langt tilbake på Abrahams tid da fant det og det sted. Ilden falt
der' langt tilbake i tiden, og Sodoma og Gomorra ble brent fullstendig opp." Å du, sannelig så

kjente hun kanskje ikke til et eneste ord av det der' skjønner du. La meg fortelle dere noe.
Disse var dem som kom gjennom Rødehavet' og vi vet de kom igjennom fordi de er dem som
kom til elven da vannet rygget tilbake og stod som en vegg på begge sider." Ser du? Men hun
fortalte det til dem etter at mennene hadde gått sin vei, og de hadde sett dem gå rundt og rundt
omkring huset. Det var timen da hennes brødre og søstere, og far og mor, ble virkelige
troende da hun kunne fortelle dem det, ser du. "Sa jeg ikke at de var de personene? Se når
vannet flommet tilbake." Skjønner? Så der er et levende vitnesbyrd. Side 48: "Han sa: ”Reis
deg, og bli døpt.” Og Paulus tok ham utenfor, døpte ham og sa: ”Tro nu på den Herre Jesus
Kristus, og du og ditt hus skal bli frelst.” Tro på hva for noe? Tro Herren Jesus Kristus på
vegne av ditt hjem. Anvend Tegnet på hjemmet ditt. Hva gjør du da når du anvender Det på
ditt hjem? Få ut alt det som er uren. Nu er der en liten ting, rett der. Bror Branham sier at han
kommer med en advarsel nu. Hva gjør du? Hør nu, hvordan skal dere vinne dem? Side 49:
"Få alt det uren ut. Få vekk alle de korte skjørtene, shortsene, kortene, sigarettene, TV apparatet, og hva mer der er. Spark det ut av døren. Skal dere anvende Tegnet, vil dere ikke
stå i ro og finne dere i det. Ja, min herre, ta det vekk alt sammen; all dansingen, alle
selskapelige sammenkomster, all rocken roll, alle de vulgære avisene og stoff som hører
verden til. Få det ut av dørene. Se, vi gjør rent rundt stedet her."
Nu er der tre trinn han trekker frem. Gi derfor akt på dem.
Nr. 1, side 49: "Slik som Jakob gjorde det. Han sa til sin kone, og alle dem: 'Vask klærne
deres, osv. og legg vekk de gudene der. ”Amen."
Så litt lenger nede. Side 49:
Nr 2, "Bli rede, anvend Det, tro Det, gjør rent. La barna dine, la familien din, la dine kjære se
Det i deg." Først av alt sa han: "Gjør hjemmet ditt rent. Og når du gjør hjemmet ditt rent, og
legger vekk de tingene, la du ned reglene for Guds Ord i hjemmet, og lev det så foran din
familie.
Side 49. Han sa: ”Nå, som den neste tingen, anvend Tegnet" Der er ikke tre så allikevel.
"Hensynsfullt med Det fremdeles, skjønner du, idet du anvender Det. Anvend Det med
kjærlighet osv. Du vet at det skal skje. Det er det hele. Anvend Det i tillitsfullhet, tro at Det
skal hjelpe. Når du snakker med barnet, snakker med din mann, du snakker med din kone,
snakker med en av dine kjære, tro at det skal hjelpe, og stå der og si: ”Herre, jeg krever dem.
De er mine. Jeg vinner dem for Deg, Herre”
Nr. 3 side 49: "Skap atmosfæren rundt deg slik; at de faller rett inn i den."
Så hva han forteller deg der, legg vekk alle de tingene, at du rydder opp på den beste måten
som du på noen mulig måte kan. Du vitner, og du ber med Kjærlighet og hensynsfullhet, og
da bygger du en atmosfære rundt deg.
Skjønner"? Nuvel, sånn går det. Side 49: "Dersom du har Tegnet, skaper du en Åndskraft
rundt deg..." Det er en ekte Autoritet, ikke Autoritet, men Kraft. Autoriteten følger
selvfølgelig med i Den slik at når du går, vet folk at du er en Kristen i Kjærlighet for du sier
noe til dem. De tror ditt ord; hva du sier holder de fast i. Det er tingen." Det er grunnen til at
folk ikke forstår hvorfor du ikke kan forkynne om julenissen og alle disse andre tingene for
barn. Forteller du en løgn der vil de... Jeg skal si deg en ting. Det er godt at du kan oppdra din
familie slik at de vet at du ikke lyver for dem. Nu kunne de misforstå deg en eller annen gang,
og trodde at du løy. Kanskje noe du glemte, ikke oppfylte. Men du er nødt til å leve slik at
familien vet at når du snakker, lyver du ikke for dem. Du skjønner, du bløffer ikke. Se nu. Du
er nødt til å skape den atmosfæren, men det er nødt til å være i kjærlighet. Du kan ikke si:
"Vel, dere vet at jeg ikke lyver," og slår dem med en 4x4 bare for å få deres oppmerksomhet.
Du blir nødt til å finne en vei ut slik som Eva Brumback, som jeg fortalte dere om, sa. En ting
hun lærte ved å være mor var at tiden du gir ditt barn mest kjærlighet er når det minst fortjener
det. Sier ikke "trenger" den; hun sier "fortjener" den, og det er når det trenger den ser du.
Nuvel. Side 49: "For dere å si noe til dem i Kjærlighet, tror de ditt ord. Hva dere sier, det

holder de fast i. Det er tingen. Anvend Tegnet." Ser du? Å vitne med gjerninger og med ord
og med atmosfære. Gjerninger, ord, atmosfære. Ja, vitne. Nuvel. Side 49: "Nu har dere lyttet
lenge. Det er aftentid; det er timen å anvende Det i. Vreden vil slå til en av disse dagene. Det
kunne være for sent da, ser dere. Anvend Tegnet i tillitsfullhet." Hva er det han snakker om?
Han taler om deg, hva du enn ber om, hva du enn gjør. Om det er en personlig gjerning
innenfor din familie, om det er noe du ønsker fra Gud. Din motivering er riktig. Du bestemte
atmosfæren. Atmosfæren vil komme på grunn av motiveringen. Der finnes ikke to måter å
gjøre det på. Godt. Side 49: "Anvend Tegnet i tillitsfullhet. Om dere skulle ønske å lese om
det, les noe her. Skriftstedet mitt, som jeg har skrevet ned, Ef. 2:12: "Vi tjener ikke døde
gjerninger, vi tjener en levende Gud..." Det er faktisk det i Hebreerbrevet. Det i Efeser brevet
sier: "Dere fjernet dere fra Gud henimot avguderi, og dere hadde ikke noe. Nu er dere i
berøring med den levende Gud. Så en gang hadde ikke du derfor noe. Nu har du alt. Beveg
deg inn i området for alle mulige ting. Du skjønner, det er der vi mislykkes. Vi er altfor
tilbøyelig til å gå tilbake til det som ingenting er; det er å spille på sjanser. Der er ikke noe
sjansespill lenger. Side 50: "A du og du, med levende gjerninger, levende tegn. Tror dere på
levende tegn? Skriv ned Hebr. 9,11-14. Levende tegn, levende gjerninger. Anvend det. Ikke
døde trosretninger." Det kan du lese selv. Hør etter. Han gjør bruk av en liten illustrasjon der.
Side 50: "Jeg vil ta gutten min over til menigheten og se til at han slutter seg til menigheten.
Litt av en fin Kristen gutt her, en god venn, en gammel tjommi, en virkelig kamerat; kom hit
ned og ble døpt. Hans mor sa: ”Jeg skulle ønske du hadde gått til en større menighet når du
ønsket å bli døpt.”
Han ville ikke ha gamle, døde trosretninger, og slike ting. Vi kommer ikke med døde
trosretninger og døde guder. Vi tjener en levende Gud Som utgjød Sitt Blod langt tilbake i
forgangen tid, og Tegnet er blitt anvendt på oss slik at vi også lever. Amen." Nu gir han et
personlig vitnesbyrd. Du ser at han personlig vet nøyaktig det som motiverer hans liv, og hva
det er som bevirker det. Og når han står der og sier: "Så Sier Herren" er det best du tror det
skal skje fordi om du tror det eller ikke, skal det skje, og da er du i Dommen. Jeg vet folk ikke
tror det, men.., jeg beklager det, men det er Sannheten fordi det er så helt og holdent sant. De
fester større lit til Bileams esel, Engelen Som taler gjennom det, enn de vil til Guds profet
med "Så Sier Herren." Så, hvor er de? De er i eselklassen, ikke Engleklassen. La oss se det
som det er; krysset, akkurat som Bror Branham sa "krysset'", en bastard. Side 50: "Tjen ikke
noen døde trosretninger. De fornekter endog en slik ting som et Tegn." Det er riktig. Hvor
mange mennesker sier: "Vel, det er ikke tingen." Husk på i Joh. evangelium når Jesus en dag
sa: "Hei," sa Han, "var Johannes dåp fra Himmelen eller var den av mennesker?" "Vel," svarte
de, hvis vi sier: ”fra Himmelen da vil Han si: ”hvorfor trodde dere ham ikke?” og hvis vi sier:
”av mennesker vil folk bli galne fordi de tenker den var av Gud. Så de svarte: ”Vi vet ikke.”
De var likeså meget fordømt, selv om de åpnet munnene sine ser du, fordi de løy. Skjønner?
Hva skal du gjøre med dette? Du ser, jeg forsøker å vise deg at Bror Branham forkynte 60 %
av alle sine Budskap slik: "Se på dette; dette er riktig."
Og hele hans liv var knyttet til, og brukt til Det. Du sier: "Enn om mannen begikk en feil?"
Vel, jeg gjentar. Se nu, om dette er en feiltagelse, finn da du noe for meg som er bedre enn
dette, og som ikke er en feiltagelse, og jeg skal plugge deg full av huller fordi jeg skal si deg
noe: "Det er ikke så godt som hans, selv om det skulle være feil i det." Vi har sett at det som
fulgte hans tjeneste var helt nøyaktig i samsvar med hva han sa. Hva mer kan et menneske
ønske? Hvis du ønsker noe annet, da vil jeg si: "Flott altså, forsøk å finn det, men gjør meg
bare en tjeneste når du finner det. Vær så vennlig, kom ikke tilbake til meg fordi jeg er altfor
sta, enfoldig, tykkpannet. Tykkpannet går an. Tykkpannet, det er ok; fårehodet. Får er også
sta. Det er best at de er det. Med andre ord, når Harmageddon er blitt utkjempet her oppe, er
det best du holder deg til Det Som gikk ut Som er en ånd.

Du skjønner, Bror/Søster, at den store tingen, som folk ikke forstår, er Denne: Guds Ånd Selv
virker fra sjelen til menneske anden ut gjennom sinnet og legemet. Det forstår du ikke. Og så
lenge som du er her i kjødet vil du ha problemer, men ditt sinn kan vite at du har kjempet din
kamp. Dette er tingen. Og, synk eller svøm, lev eller dø; dette er tingen. Nu er du nødt til å
komme dit fordi vi er rett tilbake til hvor Jesus var sammen med Sine disipler. Det er ikke
bare å være tilbake i de dager da Paulus var på jorden, du er rett tilbake i tilstanden til Israel
idet Han viser Seg for Hedningene slik som for Israel. Så du går tilbake til de 12 apostler med
unntagelse av Mattias, og selvfølgelig Judas, ved der å innsette Paulus, som var født utenfor
rette time ved likevel å ha sett Ham. Men Paulus var ikke der sammen med de andre.
Nu er vi rett tilbake til der hvor de var som så avgjort går forut for det faktiske Komme av
Den Hellige Ånd Selv. Så den tjenesten, Bror/Søster, plasserer hele tingen i perspektiv. Vi er
rett her, ved toppen på pyramiden, hele tingen, ser du. Hør nu her. Side 50:
"Dyrk ikke noen død trosretning som til og med fornekter Tegnet, sier miraklenes tid er
forbi..." Nu sier mange mennesker dette. "Church of Crist" ligger svært så frempå her. Side
50: "... ikke noe slikt som Dåpen med ben Hellige Ånd." De sier at de 12 apostlene hadde
Den. Ingen andre har fått Den. Jeg tror Baptistene kanskje kunne si det samme, dog ikke så
mange. Side 50: "Hvorfor slutte seg til noe sånt som det? Gjør ikke det. Anvend Tegnet."
Forstår du hva han forteller deg her? La oss lese videre. Side 50: "Anvend Tegnet, og tjen så
den levende Gud med levende gjerninger, levende tegn som helbreder de syke, oppreiser
døde, forutsier ting, taler i tunger, tolker enhver ting fullkomment riktig, profeterer, sier det,
og slike ting vil inntreffe, viser tegn på Himmelen over, og nede på jorden tegn og undere."
Nu er det akkurat hva Den Hellige Ånd vil gjøre, og av største betydning for en profet, men
tvers igjennom hele Bruden sies nøyaktig det som Bibelen sa ville finne sted. Nuvel. Nu er det
helt fint hvis du begrenser det til hva du vet du sier er hva Bibelen sier. Men du kan ikke
plassere det i Bruden som et legemes tjeneste når det er en enkel tjeneste for en profet. Så
dette er gjennom profeten og Bruden. Hva sier han nu?
Å anvende Tegnet er vitterlig å ta Den Hellige Ånd Som din Fortrolige og ditt Hode, din
Rådgiver, og Den Som gir veiledning. Mangt et menneske kan gå etter råd og tar aldri imot
det. Hvor mange går til en doktor, og hører på doktoren? Vel, hvis vi føler for det, bruker vi
ham, men vi adlyder ham ikke. Mange mennesker adlyder ikke Den Hellige Ånd. Du er nødt
til å ta Ham Som en Fortrolig, En som du har tillit til og tror på som din Rådgiver, og hører på
Ham, og så gjøre det idet du vet at det kommer til å være det rette.
Side 50: "Ikke gå til disse menighetene, og slutt dere ikke til de gamle, døde gjerningene og
ting som det, fordi de ikke tror på slike ting som Tegn. Men vi som tror, amen, vi vet. De sier
der ikke er noe slikt som et Tegn. A, det er tull det de snakker om, forteller de oss. ”Galskap,”
sier de, ”der er ikke en slik ting som et Tegn, som at kvinner kler seg på en spesiell måte, spesielle ting som gjelder håret, at Bibelen sier det er slik. Det er akkurat forskjellen, 'ikke rør,
ikke smak, rør ikke ved det.' Han er Gud." Nu betyr det noe fordi Gud sa det slik. Når Gud sa
det slik, betyr det noe. Hva betyr det? Jeg vet ikke, men det betyr noe. Hør godt etter nu. Jeg
har understreket dette. Side 50: "Nu tenker de at det er bare tull, men for oss som tror, og
kjenner Sannheten, vi vet det gjelder Hans levende Nærvær, for Det gjør de samme tingene
som Han gjorde da Han var her på jorden. Amen."
Jeg skal si deg noe. Paulus ble ikke født i rette time, og vitnet om at han var en av dem som
kunne vitne. William Branham gjør samme tingen. Paulus og William Branham er identiske.
Ildstøtten bringer Ordet, I1dstøtten åpenbarer Ordet idet Den beviser at Det er Ham. Side 51:
"A nå, sier de, de bare innbiller seg at de ser Ildstøtten. A neida, vi innbiller oss ikke noe. De
tenkte at Paulus innbilte seg det også. Egypt tenkte Israel innbilte seg det, men Den tok dem
til det lovede Land." Hva folk sier er. "Hva er dette med denne Ildstøtten? Hva er det med
dette Englebesøket?" Vel, alt mulig. Det skal få oss dit. Side 51: "Heb. 13,8: ”Jesus Kristus
den samme i går, i dag, og for alltid”, om dere skulle skrive det ned. Han er den samme. De

sier: ”Det var innbilning." Hva er det han gjør nu? Han tar deg tilbake til Det Gamle
Testamentet, og bringer deg så hit med Hebr. 13:8. Igjen er Jehova i GT, Jesus i NT. Én Gud.
Samme Gud. Hebr. 13,8 er ikke Markus 16. Det er periferisk. (Uvesentlig. Ovs.) Heb.16,8 er
å se Gud i Hans Herlighet, og gjør det som Gud alltid har gjort under de omstendighetene.
Han har alltid gjort det, og Han kan forandre Sin maske millioner av ganger for å gjennomføre
det. Det blir Hans sak, men Han forandrer Seg aldri. I Sitt innerste Vesen, og Dynamisk, er
Han alltid den samme. Ingen forandringer. Det er Heb. 13,8 og over i Predikeren tror jeg det
er Kap. 3,14-15 eller noe slikt som det. Side 51: "Når jeg skriver ned disse Skriftstedene, vet
jeg at Skriftstedene er der. Derfor finner jeg frem til dem med en gang..." Hør etter. Vær
påpasselig når du hører etter. Side 51: "... ved å vite at det er Hans levende Nærvær for Han
gjør det samme i denne Ånden." Merk. Det er Hans levende Nærvær fordi Han gjør den
samme tingen i denne Ånden. Ikke i den Ånden der skjønt denne Ånden og den Ånden der er
den samme. Han taler om menighetstidene. Ser du? Og husk på at Ånden i menneskekjød for
den tiden gikk for å dø. Denne kom her, utenfor menneskekjød, i Ildstøtten, for å gjøre Sin
gjerning i menneskekjød. Så forlater profeten oss, og Han blir værende her for å oppreise de
døde, noe som er nødt til å være i Ånden. Ser du? Godt. Side 51: "... ved å vite at det er Hans
levende Nærvær for Han gjør den samme tingen i denne Ånden. Hvis det nu var blitt gjort..,
hvis det hadde gått over til å få sin start i en eller annen trosretning eller konfesjon, ville vi
ganske fort ha visst at det ikke var Kristus. Er det riktig? Hvis jeg ledet dere til en eller annen
troslære, til noe i den retningen, og jeg har sendt dere til en eller annen menighet, så gir jeg
dere ikke trosartikler, og jeg lærer dere ikke konfesjonslære. Jeg lærer dere Guds Ord, Som er
Jesu Kristi Oppstandelseskraft, ikke bare manifestert for meg, men for hver den som vil, ser
du." Det er Efeserne 1,17: "Åpenbarings Ånd til kunnskap om Seg" kommer alltid ved en
profet. Men profeten oppreiser ikke de døde, men den Ånden Som kommer, Den oppreiser de
døde. Setter Seg Selv Som Hodet for Menigheten for å oppreise de døde. Vi har lest det gang
på gang, sitert det. Hvorfor er Han her? For å bringe oss Ordet om forsoning og gjenskapning
for å forsegle en Brud, for å bringe de døde ut; for å forandre stolthet og dødelighet for å få
oss ut herifra, og ta oss til Bryllupsmåltidet for å inkarnere Seg i det Legemet slik at Han blir
kronet til kongers Konge og herrers Herre. Det er Ef. 1. Efeserne 1, 13-14 gir deg grunnlaget
for Ef. 1, 17-23. Så hvis du går utenom 17-23 hadde du aldri Ef. 1, 13, 14, 15. Du ble aldri full
av Den Hellige Ånd. Kom an! Forsøk ikke på å prakke råtne epler på meg. Ikke på noen som
helst måte. Jeg kan ikke spise umodne epler, jeg får ondt i magen av dem, og jeg ville ikke ete
et råttent eple som gjør det verre enn som så. Hvorfor skulle jeg ta imot noe som hører
fortiden til, umodent? Jeg er kommet i modningsstadiet. Skjønner? Side 51: "Da, da er du min
Bror. Jeg er ikke..."
Nu taler han om seg selv her, ser du. Side 51: "... jeg er ikke en stor person og du en liten. Vi
er alle små personer i Gud." Selvfølgelig. "Vi er Hans små barn. Vi vet ingenting om det som
vi egentlig burde vite. Han lar oss få vite etter slik som Han vil det, og vi er Ham takk nemmelig for hva vi vet om Hans velsignelse. Jeg deler ikke dette av meg selv..." Jeg lager
ikke en gris, var det han sa, meg selv inkludert. "... jeg ønsker å dele det med dere; jeg ønsker
dere inn i Det. Jeg ønsker at dere skal ta imot dette Tegnet hvis dere ikke har gjort det. Mange
av dere, de fleste, har allerede gjort det, men der er noen av dere som ikke har gjort det. Dere
skjønner, jeg taler inn på lydband, og mange av dere, og jeg sier ikke dem her i Menigheten,
vi er alle sammen kommet ut, antar jeg, men der er kanskje på tusener som hører lydbandet,
og det, det blir en tjeneste. ”Der skal være noen som skal smette inn i Jeriko," det blir en
lydbandtjeneste, ser du, "Der er noen som smetter inn i Jeriko, vet dere, med et lydband. Vi
ønsker å gripe tak i den forutbestemte seden når det går dit inn fordi Guds vrede kommer."
Du ser det er akkurat slik som i tiden for horen Rahab, og de menneskene der. Merk deg nu
følgende. Side 51: "Vit at der er et levende Guds Nærvær." Merk deg at hver eneste gang han
kommer inn på det, Ildstøtten, tilsynekomsten, Hans Eget Selv manifestert i blant oss,

Menneskesønnens dager, beviser det så avgjort hvem Han er. Nuvel. Side 51: "Vær klar over
at det er den levende Gud Nærvær Som beviser at Gud har oppreist Ham i overensstemmelse
med Sitt lovede Ord. Det er det oppståtte Legemet. Synden sier: 'Jeg kan ikke komme, men
Min Ånd vil komme. Jeg vil sende en annen; dvs. den sanne Stedfortrederen er kommet.”
Ser du? Side 51: "Om ikke lenge vil verden ikke se Meg mer, men dere skal se Meg; Jeriko,
Egypten, skal aldri mer se Meg." Hva er det han gjør nu når han taler om Jeriko og Egypten?
Han taler om Ut -vandringen, Tegnets sikkerhet. Han sa det er nesten slutt. Du ser at, side 51:
"det personlige pronomen henviser alltid til 'jeg', skjønner du. 'Jeg er med dere. Jeg er
Tegnet." Side 52: "Min Oppstandelse er Tegnet." Det er riktig. "Gjerningene som Jeg gjør
skal identifisere dere, skal gi Meg til kjenne inne i dere." Nu gjelder det for det meste
profeten, rett der. Alle Skriftstedene har sammen - satte betydninger. Meningen som legges til
grunn for dette ene her er: Gjerningene skal være i en person! Det er Joh. 14,12: "Gjerningene
som Jeg gjør skal han gjøre," han som tror. Skjønner? Det gjelder en spesiell type på en
troende, rett der. Du kan ikke betrakte det som likestilt med noe annet. Igjen, side 52: "som
det var i Lots dager, slik skal det bli ved Menneskesønnens Komme når Aftentimens Budskap
går ut; for der skal være Lys i Aftentimen. Sånn omtrent i Aftentimen skulle Lyset vise Seg.
Ære være Gud! Får meg til å kjenne meg som om jeg kunne løpe gjennom en hel skare, og
hoppe over en mur. Der skal være Lys i Aftentimen. Det er riktig. Profeten sa det slik. Jeg
skal være med dere. Jeg skal være i den Lutherske menighetstiden, jeg skal være i den
Wesleyanske menighetstiden, jeg skal være i Pinsebevegelsens menighetstid, men akkurat i
Aftentimen skal der komme Lys. Konfesjonene skal svinne bort. Da skal Tegnet anvendes."
Nu sa han: "Jeg var med dem, og Han nekter ikke på at Han var med dem. Men Han benekter
at Han var med dem, hør nu etter, Han benekter at Han var med dem på den måten Han er
med oss nu. Så avgjort. Hadde ikke det hele. Hadde det ikke. Kunne ikke ha det før det
åpenbarte Ord. Og husk nu på at dette er trykket på en bokside. Det hele er nødt til å være her
i Ham for denne time. Nu, inne i Ham, i denne time, er ikke Kongen på en Trone i 1000 års
riket. Det som er på Kongen er bare Åndelig. Du sier: "Hva med den Ene Som sitter på
Tronen der oppe?" A, det er ikke gått i oppfyllelse enda. Det blir kun på Faderens Trone. Han
er ikke kommet ned for å regjere her nede. Du skjønner, der er en gradvis overgang hele veien
henover; der er gradvise overganger. Der er forskjellige fullførelser når det gjelder skikkelse,
kvantitet. Ikke kvalitet, men kvantitet; som at Han er Konge akkurat nu. Bror Branham sa at
Kongen er her. Sikkert at Dommeren er her, men ikke helt er. Det bare påvises, og kommer
frem ser du, hvor Livet manifesterer Seg. Det har alltid vært der inne. Du kan ikke få en
blomst til å vise en farge som ikke var inne i det frøet med mindre du maler en farge på det.
Da legger du til noe, opp på den. Det er idioti. Du overfører noe, og det er ikke bra. Så du
forstår hvordan det er ved å se på det. Ok. Han er meget glad her. Side 52: "Det skal bli Lys.
Alt er svunnet hen." Dette er en spesiell menighetstid for Den Hellige Ånd. Side 52: "Alle
dem som er ærlige av hjertet ned igjennom det der, dvs. gjennom alle menighetstidene, 'uten
dere vil de ikke bli gjort fullkommen, men i dere er det som..;” "Hei," ”Hodet må gå for å ta
foten; Hodet må gå for å ta handen; Hodet må gå for å ta hjertet; Hodet må gå for å ta
munnen; Hodet må gå helt til det er slutt. Vi er i endetiden hvor Tegnet," Nu snakker jeg om
Lederskapet, Tegnet, "... ble anvendt på dørtreet over døren og på dørstolpene." Dørstolpene
går opp, slik som dette, men den går tvers over. Ikke en pyramide. Nuvel. Hvor kan du da
anbringe det avgjørende Blodet? Ikke bare ved å gå oppover, men tvers over, og da blir den
fullstendig forseglet, og Den Hellige Ånd har nu den flensen som passer inn med Pyramiden
hvor Han kan komme rett ned og manifestere nøyaktig hvem Han er, bringer Sitt Ord, og får
hele Menigheten til å holde ut helt til det er slutt. Hva har vi igjen? Noe slikt som 5 minutter?
Vi skal avslutte så fort vi kan etter 1 1/2 time. Ok. Han er kommet ned for å ta denne Bruden.
Side 52: "Vi er i endetiden hvor Tegnet ble anbrakt på dørtreet over døren, og på dørstolpene.
Og da, 'når jeg ser Blodet Som er Tegnet, vil jeg gå Eder forbi." Jeg skal skynde på så fort jeg

bare kan nu; noe slikt som 5 minutter mer er alt det tar; 7 eller 8 sider mer. Side 52: "Det
beviser at Gud oppreiste Ham fra de døde. Tror dere det? Han lever i blant oss i dag, og det
der, ”Jeg” er Kristus, og det der ”Jeg” er med oss helt til enden som er fullendelsen, som betyr
slutten på verden, verdens endelikt, i samsvar med Hans lovede Ord. Han lovet det, og de
gjerningene som jeg gjør skal dere også gjøre." Det er Matteus 4 og Matteus 12 som
manifesteres akkurat nu. Side 52: "Det er ikke tullskap for oss. Det er Tegnet. Det er Tegnet.
Vi aksepterer dette hellige Blodet. Vi aksepterer Hans personlig ofrede Blod. Da gir Det oss
Livet, TEGNET, et Segl på Hans Løfte. Ef. 4,30: "Gjør ikke" Blodet sorg? Nei. "Gjør ikke
Den Hellige Ånd sorg,"
Som dere er i Pakt med, -satt til side-, i Pakt med. Dere er et Tegn; Den Hellige Ånd vil være
deres Segl. Når noe er forseglet på innsiden av et Segl, er det best du ikke bryter Det. Kan
ikke bryte Det; ikke Guds Segl. Nei. ”Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg Som dere er forseglet
med inntil dagen for din forløsning..." når legemet blir oppreist. Nu sier det deg, rett der, at
noe er hendt der hvor det er helt forseglet. De ble forseglet og lagt i jorden hvor de venter. Vi
er forseglet, og ikke lagt i jorden for å vente. Du ser det er en forskjell der, Bror/Søster. Du er
absolutt nødt til å se dette. Det er grunnen til at Fylden ikke var der. Ikke der, Den er her. Og
hva du ser er hva du er nødt til å akseptere. Det som var tilbake der den gangen var fin-fint for
dem, men folket forsøker å bruke det nu, og de får en salvelse. Du er nødt til å ta dette! Du ser
at det er hva det dreier seg om, det som var hele drivkraften til hele denne Menigheten. Gjør
alt dere ønsker å gjøre. Jeg er ikke her for å ta hand om noen. Jeg er her og forkynner en ting:
Å bringe alt jeg kan, med en aldri så liten gave eller styrke eller energi jeg har, i samsvar med
og for å vise deg det helt nøyaktig, det som skjedde i denne tiden. Ikke bare det som hendte,
men det som skjer, hva den egentlige meningen og innvirkningen er. På klart engelsk, hva det
hele dreier seg om av det aller beste jeg kan overbringe til deg. Side 53: "Det er en sed, et tegn
på at seden er blitt befruktet med Evig Liv, Mitt eget Liv, Som vokser, og jeg vil oppreise Det
igjen på den siste dag."
Seden, som vokste frem, er blitt reprodusert i den fullkomne tjenesten ved å vise at Den er en
fullkommen ånd, Guds Ånd. Så hvem er her for å pakke deg inn? Gud. Og hva som helst
annet utenom som pakker deg inn, er ikke Gud! Derfor er hva som helst her utenfor, om du
ønsker å tro det eller ikke fordi en profet sa det. Du er allerede forseglet med antikristens segl.
Du har tatt Dyrets merke som en følge av deres egne trosretninger og deres egne dogmer. Hør
etter, Brødre/Søstere. Jeg er ikke krass i min måte å si det på i formiddag. Jeg er ikke det
minste ondsinnet i mitt hjerte mot noen i det jeg nettopp har sagt, og jeg forsøker ikke på å ta
noen inn eller å sette noen utenfor. Gud kjenner mitt hjerte. Jeg bare siterer det for deg, sitere
ham stykke for stykke, men jeg håper også, ved hjelp av åpenbaring i min egen ånd av det
som profeten sa, og på det som fåes i denne time. Og, jeg kan ikke trekke meg vekk fra det
fordi han sa det, og han sa det under vindikasjon. Hva skal jeg gjøre? Nu kunne jeg kanskje
ikke like det fordi jeg har barn, barnebarn, og Gud vet om alt; barnebarns barn, jeg har
slektninger. Hva skal jeg kunne gjøre med det? Skulle jeg kunne si: "Vel, jeg kan bare ikke
akseptere det fordi, se hva det vil forårsake?" Min Bror, min Søster, jeg har ikke råd til ikke å
akseptere det fordi jeg vet hva det vil bevirke.
Nu, det er der du anvender Tegnet på dine kjære, og du mener det alvorlig når du taler. Du
behøver ikke å snakke mange ganger; de bare vet. De vet hva kjennegjerningene er..???.. Bror
Branham sa kategorisk: "Skriften sa." Når Skriften taler, når du snakker med et eller annet
menneske, at du formaner ham to ganger, og han ikke hører etter, forkast ham som en kjetter.
Glem det. Det er slutten på det. Hvis dette Kongerikets Evangelium ikke er sterkt nok i denne
tiden etter ett eller to vitnesbyrd til å la en person få vite at noe som er på en annen måte er
kommet inn, hva da? De har allerede låst seg inne. Jeg håper det ikke, men det ser ut for meg
som om de allerede er innesperret. Jeg kan ikke avgjøre det. Side 53: "Mens dere vandrer, har
dere fortrolighet, at Kristi Liv er inne i dere, og dere er inne i Ham.” Ved Ånd end er vi alle

døpt inn i ett Legeme,” forseglet der ved Den Hellige ånd på denne måten i blant disse
troende inntil den dagen som Jesus reiser Det opp” Godt. Du er rett tilbake igjen, Bror/Søster,
til det punktet vi snakker om. Du har vitnet for timen; du har vitnesbyrdet. Du har hele tingen
oppsummert fremfor deg. Hva skal vi gjøre med det? Vi må gå til den Ene Som manifesterer
Seg og si: "Herre Gud, hvis jeg ikke har en del av Deg, ønsker jeg en del av Deg nu. Hvorfor
skulle jeg ha kommet så langt? Hele min lydighet.., jeg har fått den fulle lydighet til å kumme
så langt. Jeg har omvendt meg, mitt sinn er Ditt Sinn så langt som jeg kjenner til. Mitt liv er
Ditt Liv. Jeg er blitt døpt i den Herre Jesu Kristi Navn. Så derfor, Herre, tror jeg nu at Du har
gitt meg av Din Ånd." Ingen sansefornemmelse, ingen manifestasjon, ingen demonstrasjon.
Du har allerede sett det. Du har allerede sett det, og du er døpt til det formålet. Hva ønsker
du? Dette er hvor Pinsevennene laget et sammensurium av alt sammen. Det er slik de leser
Bibelen, og deres ...; akkurat som Gideon la ut ull, setter enhver i gang med å ta etter det. Hør
nu. Jeg kan fortelle deg at hvis du tar etter på den måten, fyller du deg med blodsugere og
utvekster, og alt mulig ellers. Du må se til å barbere deg, gutt, og klippe deg. Det er best du
får deg selv på linje med å tro det som har skjedd. Det er nok for meg. Gud, jeg skulle ønske
jeg aldri hadde vært gjennom Pinsen. Det måtte være slik. En var nødt til å være en røst. Bror
Branham gikk utenom det. Alle oss kom ut fra Pinsen. Vi måtte være røster. Skulle ønske jeg
aldri hadde trengt inn i den, men jeg fant min Olje der, priset være Gud. Da jeg så Ham, visste
jeg; det var tingen. Vel, hvis det er tingen, da er det tingen. Ikke sart? Som en kvinne. Hvis
det er tingen, er det tingen. Ett Ord, det er tingen, det er tingen. Har aldri gått tilbake på
Dåpen i Den Hellige Ånd. Så se nu. Hvis jeg har Den, har jeg Den. Leder meg nærmere for
hver dag. En dag skal Den komme frem slik Han sa det. Jeg tror at jeg står på det, og hvis jeg
ikke har Den, skal noen få Den, Bror/Søster. Det er best du blir. Jeg ser på deg, skal jeg si
deg. Bli rede, for noen skal få Den. Noen skal fly bort, noen skal dra. Måtte vi alle sammen
dra. La oss reise oss nu. Himmelske Far. Det har vært en stor stund igjen i formiddag å få
være sammen med Deg, Ditt folk. Som en Familie, Herre, beveger vi oss henimot den
innstillingen, det formålet, Herre, et Guds Folk, en liten gren av Jesu Kristi Brud. Å
Himmelske Far, vi har våre håp i den retningen i formiddag; slik som David sa det: "Mitt
hjerte lengter etter Deg, 0 Gud, min sjel som hjorten lengter etter bekkens vann, Herre."
levende Gud, vi nærmer oss Deg, og likevel er kanskje det en gal ting å si. Du nærmer Deg
oss, og kom til oss. Men, Herre, vi kan nærme oss Deg i denne betydningen at vi åpner våre
hjerter for Deg, og våre liv, og sier: "Kom, kom nærmere, Herre. Krom inn, fyll oss. Fyll oss
på nytt. Lad oss opp igjen, Herre. Send en Ild i blant oss for å brenne vekk hver eneste bit av
urenheter, kriminalitet og.., hva som helst, Herre, som har sitt forbillede etter kjødet, som
åpner opp for alt som ikke er vitalt og av Den Hellige Ånd. Vi vil være totalt renset, 0 Gud,
ved den Ilden Som brenner, fordi profeten sa at brennende, rensende Ild kan nettopp ta og tilintetgjøre alt inne i oss. Og, Far, vi vet at vi kan bare ikke falle død om her. Vi er fremdeles
mennesker, men vi kan få den gamle naturen til å bli tatt hand om av Den Hellige Ånd. Og vi
ber i formiddag, Herre, om større steg i større ...
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