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Denne formiddagen vil vi igjen lese fra det første avsnittet av broder
Branhams tale, Satans Eden. Og hvis du husker fra forrige uke, da tok vi
våre tanker fra det han sa om at Guds Ord er vårt forsvar.
Denne formiddagen vil jeg gjerne lese det igjen, og se på en annen tanke
som han taler om. Og det er øyensalven i Ordet.
Så, la oss igjen bøye våre hoder i bønn. Og i stedet for å be, vil vi lese fra
broder Branhams åpningsbønn, slik vi også gjorde i forrige uke.
65-0829 Satans Eden 1 La oss bøye oss. Kjære Gud, vi er takknemlige til
Deg i kveld for denne flotte muligheten, til igjen å komme i Herren Jesu
Navn, til å møte vår fiende, Din fiende, her ute på slagmarken, med
Ordet, til å drive ham bort fra Ditt folks midte, slik at de kan se
Evangeliets Lys i kveld, Herre. Jeg ber om at Du må salve øynene våre
med øyesalven, så de kan være åpne for Sannheten, så vi kan dra herfra
mens vi sier i våre hjerter: “Brant ikke hjertene våre i oss mens Han talte
til oss langs veien?” Helbred de syke og plagede. Sett mot i de motløse.
Løft opp de slappe hender som en gang var uvirksomme. Må vi se mot
Herren Jesu Komme, som vi tror er for hånden. Vi ber om dette i Jesu
Navn. Amen. Vær så god og sitt.
Legg merke til at han talte om å møte vår fiende, som også er Guds fiende.
Og at vi skal møte ham på slagmarken med Guds Ord, akkurat slik som
Jesus gjorde.
Nå, mange vil si amen til det. Men for å kunne møte fienden med Guds Ord,
må du kjenne og forstå Guds Ord. Og derfor sier han: Jeg ber om at Du må
salve øynene våre med øyensalven, så de kan være åpne for
Sannheten, så vi kan dra herfra mens vi sier i våre hjerter: “Brant ikke
hjertene våre i oss mens Han talte til oss langs veien?”
Dette er selvfølgelig hentet fra Åpenbaringen kapittel 3 der Jesus ber
menigheten i Laodikea om å bruke øyensalve, slik at de kan se.

Åpenbaringen 3:13 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til
menighetene!
Hvorfor skulle han si: "Den som har øre?" Har ikke alle mennesker ører?
Ja, selvfølgelig har de det. Men det er ikke det Han sier her. Han sier ikke:
"Den som har ører". Han sier: "Den som har et øre som er i stand til å høre
og forstå."
Du skjønner, den samme Jesu Ånd som taler til menigheten her, talte
gjennom Guds Sønn i Matteus 13:9, hvor Han sa de samme ordene: Den
som har ører å høre med, han må høre!
Og så klargjør Jesus hva Han mener, i vers 10.
Matteus 13:10 Og disiplene kom og sa til ham: «Hvorfor taler du til dem i
lignelser?»
Legg merke til dette. Rett etter at Han sier: «Den som har ører å høre
med», da stiller de Ham dette spørsmålet. Og de spør Ham om hvorfor
Han, i sin undervisning, taler i lignelser. Hør på svaret Hans her.
11 Han svarte med å si til dem: «Dere er det gitt å kjenne himlenes rikes
hemmeligheter, men til dem er det ikke gitt.
Ordet gitt, betyr innvilget. Med andre ord: Det er tildelt eller gitt til den ene
gruppen, men ikke til den andre. Det er fremdeles holdt tilbake fra dem. Så
vi ser at den ene gruppen blir gitt en forståelse, mens den andre ikke får
noen forståelse. Derfor har det noe å gjøre med den måten som Jesus
forkynte Guds ord på, at det faktisk skjulte den sanne betydningen fra en
gruppe, mens den åpnet opp forståelsen for de andre.
Den undervisningsmetoden som Jesus brukte, var å tale i lignelser. Og Han
brukte dette til å skjule forståelsen av Hans Budskap for den ene gruppen,
mens Han spikret fast denne forståelsen til den andre gruppen, slik at den
utvalgte og forutbestemte gruppen skulle vite det.
64-0614M Avdekking av Gud 22. Nå, emnet mitt i formiddag, jeg stoler på
at Gud vil åpenbare dette. Og hver gang, hvis dere som tar opp lydbåndene
og lytter, og jeg håper og stoler på at dere har fått en åndelig forståelse

for hva Gud har prøvd å formidle til Menigheten uten å si det rett ut.
Skjønner? Det er en ting, noen ganger, må vi si ting på en slik måte at
det kan tynnes ut, det får kanskje noen til å gå ut, at noen forlater oss,
og noen vil gruble over det. Men det er gjort med hensikt. Det må
gjøres på den måten.
Og så forteller Jesus oss hvorfor, i Matteus 13:12 For den som har (Den
som er skapt på en slik måte at han er i stand til å gi et ekko), han skal få
mer, og han skal ha overflod. Men den som ikke har (den som ikke gir et
ekko), han skal bli fratatt selv det han har. (selv det han prøver å gi et ekko
av.)
Vel, et ekko må bli gitt med den samme forståelsen som originalen, ellers er
det ikke et ekko. Hvis noen talte noe på mitt eget språk, og jeg forsto hva
han sa, da kunne jeg ikke bare gjenta det han sa, men jeg kunne også si
det på samme måte, og dermed gi det samme uttrykket, den samme
bøyningen og dermed den samme forståelsen, av hva den andre personen
sa. Men hva om den personen taler en annen dialekt, eller tungemål eller
språk som jeg ikke forstår. Da kunne jeg ikke si hva de sier, fordi jeg ikke
engang kunne gi deg den rette bøyningen av det som ble sagt, selv om jeg
kunne etterligne det.
Nå, la meg gi dere et eksempel på dette. Broder Don, gi et ekko av det som
jeg nå sier: "Gud velsigne deg, jeg ber for deg."
Ja vel. Var ekkoet hans godt eller dårlig? Men nå, søster Halina, si det
Samme på polsk. "Niechcię Bóg błogosławi, proszę o ciebie".
Ja vel. Nå, broder Don, sett i gang og prøv å gi et ekko av Halina. Hvordan
var broder Dons ekko nå? Hadde han den samme bøyningen? Hadde han
den samme uttalen?
Nå, Jesus fortsetter: 13 Derfor taler Jeg til dem i lignelser. For selv om de
ser, så ser de ikke, og selv om de hører, hører de ikke (og her er
nøkkelen) og de forstår ikke.
Ja vel. Så han kunne ikke gi et ekko fordi han ikke forsto hva Halina sa på
det språket hun talte. Men han forsto det på engelsk, hva hun sa på polsk,
fordi han visste at jeg sa at hun skulle si det samme på polsk. Men hørselen

hans var uten forståelse, fordi han ikke forstår polsk. Og derfor, hva broder
Don trodde hørtes ut som god polsk, det kunne ha vært noe helt annet.
Jeg vil aldri glemme en historie som ble fortalt til meg da jeg var i England
for mange år siden, om en bror fra England som dro til Tyskland. Og han
hadde bedt en broder der om å fortelle ham hvordan han skulle si "god
natt,' på tysk, slik at han kunne si det til folket når de forlot møtet den
kvelden. Broderen ba ham si: "Guten Nacht", som betyr "god natt". Men
da de forlot møtet, så sa han: "guten nocken", som betyr "God
endefordypning". Og da han sa det til dem idet de dro, ble de ganske
forlegne over at en predikant ville snakke slik til dem." Hva mener han med
det?" Og de visste ikke hvordan de skulle ta det som han hadde sagt, og
derfor forlot de ham ganske forlegen. Men han var ikke forlegen, fordi han
visste ikke at han hadde fornærmet dem.
Men denne forkynneren skulle ikke ta det så tungt. Fordi president John F
Kennedy uttalte at han var en smultring, i Tyskland, da han sa:"Ich bin ein
Berliner." Denne frasen ble sagt i Berlin, 26. juni, 1963, i en tale av
president John F. Kennedy i Vest-Berlin. Det kan enten bli tolket som: "Jeg
er en Berliner", eller: "Jeg er en smultring." Derfor er det veldig viktig å
vite hva som blir sagt. For hvis du ikke gjør det, kan du umulig gi et ekko av
det som blir sagt.
Der sier Jesus: 9 Den som har ører å høre med, han må høre! Og Han
forteller oss hva slike ører som hører, er. Han sier: ører som kan høre, er
ører som kan forstå. For det å høre, er å forstå.
Broder Branham sa i talen 60-0221 Høre, Gjenkjenne og Handle på Ordet
18. Abel, ved åpenbaring, ved nåde så han forbi det. Og ved tro bar Abel
fram for Gud et mye bedre offer enn Kain. Og det vitnet om hans
rettferdighet. Gud" ... (og husk alltid på at det gamle ordet "rettferdighet",
kommer fra to ord: rett og visdom), eller å være vis på en rett måte.
Broder Branham fortsetter: 31. Det samme skjedde med Ismael og Isak.
Den ene var av kjødet, og den andre var av Ånden: en av trellkvinnen;
en av den frie kvinnen.
32. Den samme tingen skjedde med Israel og Moab, to store kirker som
kom sammen. Og da Israel ønsket å reise til deres lovede sted, den
åndelige menigheten, Jakobs folk, Israel på veien, da møtte Esau’s folk
dem, Moab, en mektig kirke. Og den store lederen for kirken, Bileam, kom

ned for å forbanne sin broder. Men han fant ut at han ikke kunne forbanne
sin broder. Han klarte ikke å se den forhåndsbestemte planen, for
øynene var blindet til å ikke se Guds Ord.
33. Aller først: Troen kommer ved å høre, høre Guds Ord. Derfor, den
troende hører Det, gjenkjenner Det og handler etter Det. Den kjødelige
vil høre det, lyden av det, men aldri ... "Høre" betyr å "forstå" Det. Å kikke
på, det er å kikke på noe. Men "å se" Det, det er å "forstå" Det. "Uten at en
blir født på ny, kan han ikke se eller forstå Guds rike."
Og fra talen: 61-0217 Dyrets Merke Og Guds Segl 73. Men hvis du hører
basunen … Se nå, å høre. Troen kommer ved hva da? Å høre. Nå, ikke
bare å lytte med ditt øre. Men hvis du hører, det betyr at du forstår det,
du aksepterer det. "Jeg hører deg, jeg tror det." Skjønner? Det er å
høre. Stefanus sa: "Dere stivnakkede, uomskårne i hjerte og ører ..."
Ser dere, uomskårne ... De kunne høre det med ørene, men var
uomskårne, de kunne ikke tro det. Skjønner? Uomskårne i hjerte og
ører, ingen forståelse. “Åh, det er alt sammen et mysterium for meg, slik
som Kain. Ta imot det, eller la det være. Jeg ble medlem i kirken, det er hva
jeg kan gjøre." Ja vel, Kain. Du vil ta dyrets merke og gå rett videre i ditt
kirkesamfunn. Men du kan komme til Kristus og bli forseglet av Den Hellige
Ånd. Du kan ta ditt valg. Følg med nå. Du hører evangeliets trompet ...
Hva er evangeliets trompet? Den gode nyheten, Den Hellige Ånd er her.
Hvordan vet du at Den er her? Se på Den, i Sin virksomhet. Se hva Den
gjør. Det er de gode nyheter.
Og hvordan vet vi at Kristi Parousia er i gang? Fordi, da Jesus talte om det,
og Paulus talte om det, og Johannes og Peter og Jakob, alle talte om det,
da la de frem tegn og hendelser som ville finne sted. Og vi vet at Gud tolker
Sitt Ord ved å få det til å skje.
Og, som Jesus sa i Matteus 13, de kan høre lyden av det, men fordi de
ikke forstår det, derfor har vanskelig for å høre.
Og så fortsetter han: 14 Og på dem blir Jesajas profeti oppfylt, som sier:
Når dere hører, skal dere høre, men ikke forstå, og når dere ser, skal
dere se, men ikke oppfatte.
Med andre ord, slik som broder Branham sa i 60-1209 Sardes
Menighetstid 121. De leser den samme Bibelen som vi leser, ser dere.
Men de tok bare ikke alt av det, fordi det var ikke åpenbart for dem.

Eller som han sa i 64-0614M Avdekking av Gud 243. De kjenner til den
Herligheten, de leser om Den, Den er i Ordet her, “Guds Herlighet” og
slike ting, det er bare et ord for dem. For oss, er det en manifestasjon!
Skjønner? Det er ikke mer et ord; det er en virkelighet! Amen!
244 Gud sa: “La det bli lys”, det var ordet. Men nå er det lys. Det er ikke
ordet; det er lyset. Ser dere hva jeg mener?
245 Nå er det ikke bare et skrevet Ord for oss, det er en virkelighet.
Så de kan lese den samme Bibelen som du leser, men de kan ikke se
manifestasjonen av den.
Så sier Jesus: 15 For hjertet til dette folket (det er deres forståelse) er
nemlig blitt forherdet. Deres ører har vanskelig for å høre, (deres ører har
vanskelig med å forstå) og sine øyne har de lukket til, (og deres øyne er
profetene, slik vi leser i)
Jesaja 29:10 For Herren har utøst over dere en dyp søvnens ånd. Han har
tillukket deres øyne - profetene. Og han har tildekket deres hoder seerne.
(Så de lukket sine øyne for profetene, slik som Jesus sier, når Han siterer
fra: Jesaja 29:10)
15. og sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle se med sine øyne og
høre med sine ører, så de ikke skulle forstå med sine hjerter og vende
om, så Jeg kunne få lege dem.
16 Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører.
17 For sannelig sier Jeg dere: Mange profeter og rettferdige har ønsket å
se det dere ser, men fikk ikke se, og har ønsket å høre det dere hører,
men fikk ikke høre.
Nå, tilbake til Åpenbaringen 3:14 Og skriv til engelen (engel med liten "e",
en jordisk budbærer) for Laodikea menighet (Så dette er konkrete
instruksjoner til budbæreren for den 7. menighetstiden, til å tale til den
menighetstiden som han kommer for å forkynne til.):
Dette sier Han som er Amen, Det Trofaste og Sanne Vitne, Opphavet til
Guds skaperverk:
15 Jeg vet om gjerningene dine, at du verken er kald eller varm. Om du
enda var kald eller varm!

16 Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil Jeg spy deg ut av
Min munn.
17 Fordi du sier: «Jeg er rik, (Så dette vil være den rikeste av de 7
menighetstidene,) har fått overflod (Og dette vil være den mest
materialistiske av de 7 menighetstidene.) og har ikke behov for noe,» og du
vet ikke at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken, (Dette er også
den tiden hvor det er flere på arbeidsledighetstrygd enn noen gang tidligere
i historien. Og Bibelen sier:
2 Tessalonikerbrev 3:10 For også da vi var hos dere, påla vi dere dette:
Om noen ikke vil arbeide, skal han heller ikke spise.
Men de vil ikke lenger ha Guds Ord. De vil at regjeringen skal ta vare på
dem.) Men de er også blinde, og nakne.
18 så råder Jeg deg til å kjøpe gull av Meg, gull renset i ild, så du kan bli rik,
og hvite klær, så du kan være påkledt, så din nakenhets skam ikke skal bli
avslørt, og øyensalve til å salve øynene dine med, så du kan se.
Så broder Branham viser til dette skriftstedet i sin åpningsbønn. Og vi har
sett at Gud har en øyensalve for våre øyne, slik at vi kan se med våre øyne,
og høre med en forståelse. Og den øyensalven er Den Hellige Ånd, som
apostelen Paulus så vidunderlig forklarer i 1 Korinterbrev 2:
1 Korinterbrev 2:7 Men vi taler Guds visdom i en hemmelighet, den
skjulte visdom som Gud før tidenes begynnelse forutbestemte til vår
herlighet,
8 den visdom som ingen av herskerne i denne verden har kjent. For hadde
de kjent den, hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre.
9 Men, som det er skrevet: Det øyet ikke har sett, og det øret ikke har
hørt, (Heller ikke har øret forstått) det som ikke kom opp i menneskets
hjerte, (forståelsen) det som Gud har forberedt for dem som elsker Ham.
10 Men Gud har åpenbart det for oss ved Sin Ånd. For Ånden (og det er
bare én Ånden, og det er Guds Ånd. Og han sier at Guds Ånd) ransaker
alle ting, ja, også Guds dybder.
11 For hvilket menneske kjenner det som tilhører et menneske, uten
menneskets ånd som er i ham? Slik er det heller ingen som kjenner det
som er av Gud, uten Guds Ånd.
12 Men vi fikk ikke verdens ånd, men den Ånden, som er fra Gud, for at
vi skal forstå det som rikelig er blitt gitt til oss av Gud.

13 Dette taler vi også om, ikke i opplæring av menneskelig visdomsord,
men i opplæring av Den Hellige Ånd, for det åndelige sammenliknes
åndelig.
14 Men et naturlig menneske aksepterer ikke det som er fra Guds Ånd,
for det er nemlig dårskap for ham. Han kan heller ikke forstå det, for
det bedømmes åndelig. (Anakrino = Undersøke, ransake, vurdere,
bedømme)
Så vi kan lese dette somDet kreves med andre ord den Hellige Ånd i deg,
for å bedømme det som er gitt av Gud.) 15 Men den som er åndelig,
bedømmer (Anakrino) alle ting, men selv blir han ikke bedømt av noen.
16 For hvem har kjent Herrens sinn, så han kunne belære Ham? Men vi har
Kristi sinn.
Så du skjønner, det kreves den Hellige Ånd i deg for å kunne høre med en
forståelse, de tingene som er blitt gitt av Gud. Og ingen kan forstå det
som er gitt av Gud, uten at han har den Hellige Ånd i seg.
Fra talen: 64-0419 Rettssaken 20. Den Hellige Ånd skulle vite det, for Han
er det Livet som er i Ordet, Han er Den som levendegjør Ordet. Akkurat
slik som din ånd levendegjør din kropp, og kroppen blir levendegjort av
ånden. Uten ånden har kroppen ingen reaksjon, kroppen er død. Og
Ordet er dødt uten Ånden. Det er nødvendig med Ånden for å bringe
frem Ordet, for å få Det til å leve. Og Han er den som levendegjør det
Ordet.
Og fra talen 65-0919 Tørst 63. For Jesus sa: “Om vi legger ett ord til Dette,
eller tar ett Ord bort fra Det, vil vår del bli tatt ut av Livets Bok.” Ser dere,
ikke ett Skriftsted. Vi må ta Det nøyaktig slik Det står skrevet. Og Gud
våker over Sitt Ord, for å utføre Det, og vi vet at Det må være nøyaktig
rett.
64 Så derfor, uansett hva en menighet ville si, hva noen andre ville si, hvis
du er født av Guds Ånd, blir du en del av Bibelen. Gud sa til Esekiel,
han var en profet. Han sa: “Ta bokrullen og spis den”. Da ble profeten og
bokrullen en del av hverandre. Og det er den troende, når han mottar
Den Hellige Ånd; Den Hellige Ånd skrev Bibelen, og Guds Ånd er
Guds Ord. “Mine Ord er Ånd. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var
hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.”
Hebreerne 13,8: “Han er den samme i går, i dag og for evig.” Og når du
er en del av Ordet, åh, så om noe kommer opp som er i motsetning til det

Ordet, [Broder Branham knipser i fingeren—Red.] da er det et lite
varselsignal som starter opp ganske raskt. Ser dere, Det er for å
advare deg om at døden er på vei. Vi skulle aldri gjøre det.
Nå, tilbake til denne øyensalven, som Ordets "salve", det taler om en
salveolje for øynene, for en helbredelse. Og så, når vi bruker ordet salve,
det taler om helbredende egenskaper. Mange av oss bruker en type salve,
eller en annen for biestikk, for solforbrenning, for kutt og for blåmerker. Og
når vi tenker på en salve, da tenker vi på helbredende egenskaper. Og når
Jesus sier: "Salv dine øyne med øyensalve, så du kan se. Det er fordi
han også fortalte dem at deres tilstand var at de var blinde og nakne, og de
visste ikke engang om det. De kan ha hatt øyne, men de kunne ikke se. Så
Han sier: Jeg har gitt deg en salveolje av Min Ånd, som en salve for dine
øyne. Og det knytter seg perfekt til det som apostelen Paulus sa i 1
Korinterbrev 2, at hensikten med den Hellige Ånd i oss, er å åpne vårt
hjerte, våre øyne og vår forståelse for det som er gitt oss av Gud.
Til og med apostelen Johannes sa de samme ordene i 1 Johannes 2:20
Men dere har en salvelse av den Hellige, og dere vet alle ting. Så den
Hellige Ånds salveolje er for å gi oss en forståelse av Guds Ord.
Fra talen: 63-0223 Dør i En Dør 215. Men, jeg sier dere, det har kommet
en kuldeperiode over kirken, og fett fra en vaskebjørn vil ikke fungere. Men
Jesus sa: "Jeg råder deg til å kjøpe øyensalve", Den Hellige Ånd. Du er
blitt så blind, menigheten er blitt det, helt til den ikke lenger kan se
Gud. Den ser bare organisasjonen. Den ser bare det som den kan se rett
foran seg. Den ser aldri lenger utover til Herrens snare komme. Fett fra
en vaskebjørn vil ikke gjøre det noe godt.
216 Men salven fra Den Hellige Ånd vil åpne opp øynene dine, og du
kan bli klar over dette nærværet til Jesus Kristus. Og Han er den
samme i går, i dag og for evig. Han er Gud, og Han kan salve dine øyne
med Sin Hellige Ånd.
Den Hellige Ånds øyensalve vil ikke bare åpne opp våre øyne for å kjenne
vår tilstand, men han sier at den åpner opp dine øyne for Guds nærvær. Og
likevel har vi så mange mennesker som ikke kan se at Den Hellige Ånds
store Parousia-nærvær, er i vår midte. Det de trenger, er Ordets øyensalve,
som er Den Hellige Ånd på Ordet. Og det er Matteus 25, de trenger "oljen
inn i lampene sine."

Broder Branham kaller denne øyensalven for Guds Ord, for Gud er Ånd, og
Han er Ordet: "I begynnelsen var Ordet og Ordet var Gud."
65-0911 Guds Kraft Til Å Forvandle 204. Men folket synder med vilje.
Det har brakt hele systemet i dagens kirkeverden inn i en forsettlig synd
mot Gud. Nå, vanlig anstendighet vil bevise for deg at det stemmer. Ja vel.
Et forheng av lyst har blendet hennes øyne til Guds Ord, og hun finner
seg selv å være naken igjen. Du vet, Gud, i Åpenbaringen 3, sa: "Kom,
kjøp av Meg, øyensalve, slik at dine øyne kan bli åpnet." Ser dere,
øyensalven er Hans Ord.
Og fra hans tale 65-0206 Dører I Døren 261. Han åpnet opp mine øyne
med Sin øyensalve. Hans Ånd kom ned og varmet opp Bibelen, Hans
øyensalve. Jeg kunne ikke se Det. Jeg var bare en lokal baptistpastor. Men
en dag sendte Han ned Sin Ånd. Det var ikke fett fra en vaskebjørn som
Han varmet opp. Men Han sendte Den Hellige Ånd og Ild! Litt øyensalve
kom over Bibelen min - Biblene mine, og jeg kunne se med mitt øye. Jeg
mener, kom over øynene mine, så jeg kunne se Bibelen min. Og jeg så
at: Han var den samme i går, i dag og for evig. La hver manns ord
være løgn, og Mitt Ord være sannhet. Jeg står ved døren og banker.
Og hvem står ved døren? Kristus, Ordet i Åpenbaringen 3, og i Jakobs
brev 5. Han blir kalt: Hele jordens Dommer. Og Jesus sa at ved endetiden
skulle Hans Ord være dommeren.
Åpenbaringen 3:20 Se, Jeg (og jeg er et personlig pronomen) står for
døren og banker. Om noen hører Min røst og åpner døren, da vil Jeg gå inn
til ham og holde måltid med ham, og han med Meg.
21 Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på Min trone, slik Jeg
også har seiret og satt Meg med Min Far på Hans trone. (Så dette
personlige pronomenet er en person, og det er Guds Sønn, som er Guds
Ord.)
22 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!
Jakob 5:8 Vær også dere tålmodige! Styrk hjertene deres, for Herrens
nærvær (Parousia) er nær.
9 Klag ikke på hverandre, brødre, så dere ikke skal bli fordømt. Se,
Dommeren står for døren!

Legg merke til at han taler om Ordet og Dommeren, ved tiden for parousia.
Og det er Han med den hvite parykken som vi ser på det bildet til venstre
over pianoet.
Og selvfølgelig så forteller Jesus oss hvem som vil være Dommeren ved
endetiden: Johannes 12:47 Hvis noen hører Mine ord og ikke tror, dømmer
ikke Jeg ham. For Jeg kom ikke for å dømme verden, men for å frelse
verden.
48 Den som forkaster Meg og ikke tar imot Mine ord, har Den som dømmer
ham, Ordet, som Jeg har talt, Han skal dømme ham på den siste dag.
Nå går vi tilbake til broder Branhams åpningsbønn: Jeg ber om at Du må
salve øynene våre med øyesalven, så de kan være åpne for Sannheten,
så vi kan dra herfra mens vi sier i våre hjerter: “Brant ikke hjertene våre i
oss mens Han talte til oss langs veien?”
"Så våre øyne kan bli åpnet opp for sannheten." Så, hva er Sannhet?
Vel, han gir oss et eksempel når han sier, så vi kan dra herfra mens vi sier i
våre hjerter: “Brant ikke hjertene våre i oss mens Han talte til oss langs
veien?”
Brant ikke våre hjerter i oss da han talte til oss langs veien? Og vi har
vandret på denne veien i 66 år siden profeten dro bortenfor tidens forheng,
for en nødvendig hvile, før han kommer tilbake i oppstandelsen med
ytterligere 40 dagers tjeneste. Men det som brant inni dem, var Ordet, som
ble salvet av Guds Ånd.
La oss nå vende oss til Jesaja 6, og begynne å lese fra vers 1.
Jesaja 6:1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy,
opphøyet trone, og slepet av hans kåpe fylte templet. (Så her er denne
Guds profet, som var søskenbarn til kong Ussia, deres fedre var brødre. Og
han var også Guds profet, så han hadde tilgang til Kongenes biblioteker og
bodde i kongens hoff. Og nå leser vi at hans søskenbarn, Kong Ussia dør.)
Og det var på den tiden at Jesaja hadde et besøk fra Herren, gjennom en
visjon. Og han sier i denne visjonen:
2 Serafer stod omkring ham. Seks vinger hadde hver. Med to dekket han
ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han.

3 Og den ene ropte til den andre og sa: Hellig, hellig, hellig er Herren,
hærskarenes Gud! All jorden er full av hans herlighet.
4 Dørpostenes fester bevet ved røsten av dem som ropte, og huset ble fylt
med røk.
Og virkningen av visjonen var ganske urovekkende for Jesaja, en Guds
profet. Og vi ser denne effekten i neste vers.
5 Da sa jeg: Ve meg! Jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene
lepper, (lepper som er forurenset) og jeg bor midt iblant et folk med urene
lepper. (forurensede lepper) Og mine øyne har sett kongen, Herren,
hærskarenes Gud.
6 Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en glødende stein i
hånden. Med en tang hadde han tatt den fra alteret. (viser hvor varmt det
var, at selv en engel ikke kunne håndtere det.)
7 Og han rørte ved min munn med den og sa: Se, denne har rørt ved
dine lepper, din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.
8 Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for
oss? Da sa jeg: Se, her er jeg, send meg!
9 Og han sa: Gå av sted og si til dette folket: Hør og hør, men forstå
ikke! Se og se, men skjønn ikke!
10 Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til,
for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet
ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli leget.
11 Da spurte jeg: Hvor lenge, Herre? Og han sa: Til byene er ødelagt og
folketomme, og husene uten mennesker, og landet er ødelagt og blitt
til en ørken.
12 Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten blir stor i
landet. (Det er det store frafallet)
Vel, broder Branham taler til oss om Jesajas erfaring her i flere taler, og vi
vil lese fra.
Fra talen: 63-0803E Innflytelse 84. Nå, den Hellige Ånd er her. Det kan
være noen her inne ... Vi har bedt for de syke, men jeg gjør et alterkall. Jeg
gjør et alterkall til både professorer og de som aldri har hatt et yrke. Jeg ber
deg om å gå sammen med meg til Guds tempel, som er inni deg. Gå til
det stedet i ditt hjerte hvor du avgir din bekjennelse, og si: "Herre Gud,
rens meg. Og send den engelen med en glødende stein, og ta bort fra

meg all vantro, slik at jeg i kveld kan gjenkjenne Guds nærvær, slik
profeten Jesaja gjorde, da engelen rørte ved ham." Jeg vil at Du skal
gjøre det, og være virkelig oppriktig."
Og det er en ting jeg alltid har lurt på, tror folk virkelig at Gud er her? Jeg
har personlig sett for mange indikasjoner og stadfestelser av Hans nærvær
sammen med meg, til noensinne å tvile. Men har vi gått så inn i dette
nærværet, at vi føler det glødende kullstykket på vår munn og vårt hjerte, at
det virkelig har forandret vårt syn på livet, fra et selvsentrert liv til et som er
helt dødt for sitt selv. Fordi det var slik Jesaja følte det da han sa: "Ve meg.
Jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant
et folk med urene lepper. Og hvis du aldri har kommet til det stedet, da har
du ennå ikke blitt klar over Hans nærvær slik du burde være. Fordi ingen
kan virkelig leve i Guds nærvær og være tilfreds med seg selv, med sin
hustru eller sine barn og barnebarn. For Gud er hellig og menneskenes
hellighet er som skitne filler i Hans nærvær. Og det vi trenger, er den
Hellige Ånds Ild til å komme inn, og fullstendig renser våre vesener, hvis vi
noen gang skal komme inn i Hans nærvær og motta en forvandling av
legemet. Vi trenger en opplevelse, alle sammen, en slik som profeten
Jesaja hadde.
Bibelen forteller oss at ingen kan se Gud og leve. Det er hvor skremmende
det er. Så når du føler noe annet enn et glødende kullstykke på dine lepper
og hjerte, da er det ikke Guds nærvær du kom inn i. Broder Vayle fortalte
meg at da Gud kom inn i rommet, da han var sammen med profeten, han
sa at broder Branham så ut som et jaktet dyr. Kinnskjegg stakk rett ut i
ansiktet hans.
Fra en annen av hans taler, kalt: 63-1114 Innflytelse 214. Profeten
bekjente det, det fikk ham til å si: "Jeg er en mann med urene lepper."
En profet! Gud, vi trenger enda en slik visjon som den! Da han så opp
der, han så denne rensende Guds kraft.
215 Se nå hvordan Gud gjorde det. Han sendte en av Serafene, som tok
den tangen, tok et glødende kullstykke ut av alteret, og la det i Hans
hender. Han kom, la Jesajas hode bakover og rørte ved hans lepper,
sa: "Din misgjerning er borte."
216 Da lærte Jesaja en ny leksjon. Jeg kan legge inn dette. Er kanskje ikke
veldig passende, men jeg tror det er det. La du merke til at Gud renser
sine profeter ved Ild, ikke ved teologi eller en bok av noe slag.
Skjønner? Han renser Sitt folk ved Ild, Den Hellige Ånd og Ild. Ikke ved

en trosbekjennelse, bøker eller noe som du må lære, et knippe med bønner
og så videre. Han renser dem ved Ild ut av alteret. Det er slik Han setter
ham i orden. Ja. Ja visst. Slik renset Han profetene Sine i begynnelsen.
Da 120 var der på øvresalen, falt Den Hellige Ånd, og Ildtunger satte
seg på dem. De ble renset og gjort klar for tjeneste. Det er slik Gud renser.
Ikke ved å lære, få en akademisk doktorgrad, eller en DD, Ph.D., men ved
å motta Hellig Ild fra himmelen, som tar løgn bort fra leppene dine, og
tar kjødeligheten ut av deg, brenner de tingene bort, dette slagget fra
verden, og setter Hans nærvær inn der og lever gjennom den
personen. Hellig Ild er det Gud bruker til å rense sin menighet. Jesaja
lærte det. Vi burde lære det, at Gud ikke renser ved kunnskap. Han renser
ved Ild.
Og han renset Moses ved Ild da Moses kom for å se hvorfor busken brant,
men ikke ble ødelagt, og Gud sa: "Ta av deg skoene Moses, for den grunn
du står på, er Hellig." Hvorfor var den grunnen hellig? Fordi den var i Guds
nærvær. Det var det som gjorde den hellig. En hellig Gud sto der. Og hvis
vi, som mennesker, tar av oss skoene når vi kommer inn i våre hjem, slik at
andre som bor der, ikke skulle gå på sykdommen og forurensningen som er
på bunnen av skoene våre. Og vi ønsker ikke at noen av disse bakteriene
og virusene skal komme inn i vårt hjem, slik at våre barn ikke skal leke på
en slik overflate som det. Kan du se for deg en Hellig Gud som står på det
skitne gulvet fylt med sykdommer og infeksjoner fra samfunnet vårt? Nei,
det kan jeg ikke, og det kan heller ikke Gud. For det er grunnen til at Han ba
Moses om å ta av seg skoene. For den grunnen som du står på, har blitt
innviet til Herren og helliggjort ved Hans Hellige Ild.
Fra enda en av hans taler: 63-1130B Innflytelse 176. Profeten, en mann
som hadde vært i kongens palass, kjent for å være en profet. Hører
dere meg? Forårsaket at denne ordinerte profeten, Herrens visjon fikk
ham til å rope: “Ve meg! Jeg er en mann med urene lepper. Jeg bor
blant mennesker som har urene lepper. Og mine øyne har sett
hærskarenes Gud.” Å, forkynnerbroder, kan du se det? “Mine øyne har
sett hærskarenes Gud.”
177. Da kom renselsen. Her kom Kjeruben med et glødende kullstykke
fra alteret, som han hadde tatt med tangen, altertangen, og lagt det i
Hans hender. Og tok Jesajas hode bakover, fordi han var klar til å
tilstå, og bekjenne at han var uren, fordi han hadde sett til en eller annen
biskop eller noen, som sitt forbilde, i stedet for å se mot Gud.

178. I stedet for å se mot Ordet, så kikket du mot en trosbekjennelse. Det
vil sette deg tilbake, "en mann med urene lepper."
179. Og Engelen kom med Ild, la den på hans lepper, og sa: "Nå er du
ren."
Å Gud, brenn ut all vantroen i våre hjerter denne formiddagen. Og måtte
hver og en her, og de sammen med oss gjennom internett denne
formiddagen, ha en visjon fra deg Herre, av Ditt nærvær, og se hvor skitne
våre liv er foran en Hellig Gud, som er en altoppslukende Ild. Far, jeg ber
om at hver enkelt av oss kan se hva Jesaja så. Og måtte de samme
resultatene ta våre lepper, og rense dem, og våre hjerter, og rense dem.
La meg lese for dere en tanke til, fra hans tale, også kalt med samme tittel,
men forkynte i 1964: 64-0315 Innflytelse 222. La du merke til hvordan
Gud? ...
223 Vi ser hvordan Gud satte sine tjenere i orden, og hva Han ordnet
ham med; hvordan han kunne være, ydmyk, ærbødig og sette seg selv
i handling.
224 Se, da Han renset tjeneren, gjorde Han det aldri ved et seminar.
Han har aldri gjort det ved en haug med bøker. Vi finner her at Gud
renser sine tjenere ved Ild. Et glødende kullstykke rørte ved profeten,
renset hans lepper. Gud renser sine tjenere ved Sin Hellige Ild. Ikke
ved bøker, ikke ved utdanning, teologi; men Han renset Sin tjener ved ild.
225 Da, så snart han hadde avgitt bekjennelsen og blitt renset, da fulgte
oppdraget. Først måtte han tilstå, deretter måtte han bli renset, og nå er
det tid for oppdraget. Det var da at den rensede Jesaja ropte ... Da han
hørte Guds røst som sa: "Hvem vil gå for oss?"
La oss be ...

