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Nå, for vår preken denne formiddagen, så ønsker jeg å ta vår lesning fra 
Satans Eden 17.  
 
Satans Eden 17. La oss nå sammenligne noen Skriftsteder, eller 
profetier, som er talt om i Bibelen, for i dag, og sammenligne det med 
den tiden vi lever i nå. 
18 I 2. Timoteus 3, lærer vi dette, at profeten sa at det ville skje i denne 
tid, at menneskene ville være egenrådige, hovmodige, og elske 
nytelse mer enn de elsker Gud.” Sammenlign det nå, bare et øyeblikk. 
Vi vil ikke … Vi vil gå gjennom det raskt, for vi har ikke nok tid til å gå 
gjennom alt slik vi burde, i detaljer; men bare for å trekke det fram, slik at du 
kan se på det når du kommer hjem og studere det. “Egenrådige, 
hovmodige, som elsker nytelse mer enn de elsker Gud; uforsonlige, 
baktalende, uten hemninger, og de avskyr dem som er gode.” Nå, 
Ånden talte tydelig at disse tingene ville skje i de siste dager.” Det er 
denne tiden som profetien taler om. 
 
2. Timoteus 3:1 Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde 
tider.  
(chalepos = hard, vanskelig, tung, farlig, vill) 
 
NIV-bibelen sier det på denne måten, og mens jeg leser alle disse 
egenskapene og attributtene til folker i endetiden, da vil jeg at du bare 
lukker øynene og tenker på tilfeller som du har sett, hvor disse 
egenskapene kommer til uttrykk i våre daglige nyheter, de som vi får fra en 
hvilken som helst kilde vi måtte velge å få våre nyheter fra.  
 
NIV 2. Timoteus 3:1 Men merk dere dette: Det vil være forferdelige tider 
i de siste dager. Ja vel, Paulus, så hva kommer disse forferdelige dagene 
til å føre med seg? Så sier han: 2 Folk vil elske seg selv. Nå, vi har alle 
møtt slike mennesker, som elsker seg selv. Og du kan tenke: Ja vel, det er 
deres problem, men hvordan påvirker det meg?  
 
Så forteller Paulus oss at fordi de elsker seg selv, da vil de også være slike 
som elsker penger. Og ikke bare det, men de vil gi ros og skryt av seg 



selv. Du kjenner den typen, skrytende og freidig. Og de vil at du skal gjøre 
ting på deres måte, og de har ingen tålmodighet med alle som er 
annerledes enn dem selv.  
 
Og det er fordi de vil vise sin stolthet. Og vi vet at stolthet kommer før et 
fall, så disse menneskene vil komme inn i en tilstand hvor de vil være et folk 
som er frafalne. Og i en slik tilstand vil de også drive med hån og spott, en 
freidig bespottelse, og de vil også være ulydige mot sine foreldre, og vil 
ikke være takknemlig for noe som helst.  
 
Husk nå i Åpenbaringer 3, som vi vil komme til senere, vi vet at de tenker 
at de er velstående, fordi de har overflod. Men de vet ikke at de faktisk er 
blinde, elendige og nakne. Men fordi de ikke er klar over dette, da er også 
deres mentale tilstand, deres sinnstilstand blitt borte.  
  
Så Paulus fortsetter å si at de vil være utakknemlige. Og ved å være 
utakknemlige, vil de også være vanhellige. Og det er fordi de også vil være 
ute av stand til å elske. I vers 3 sier han at de vil være uten kjærlighet. Og 
uten kjærlighet vil de ikke vite hvordan de skal tilgi, for selv en beruset mor 
vet hvordan hun skal tilgi sine barns feil. Men de uten kjærlighet, de vet ikke 
hvordan de skal tilgi, så de vil være et folk som er uforsonlige, har ingen 
tilgivelse å gi.  
 
Og fordi de ikke vet hvordan de skal tilgi, da vil de tale imot andre, de vil 
drive med sladder og bakvaskelse. Og Paulus sier videre at de også vil 
være uten selvkontroll. Så hva betyr det? Det betyr at det ikke vil være 
noen ting som kontrollerer deres oppførsel. Det vil ikke være noen normer, 
ingen disiplin, ingen moral, ingen sannheter, ingen bevissthet om Gud. Det 
vil ikke være noe der som de kan holde fast på som et absolutt, noe som vil 
begrense deres oppførsel. 
 
Så de ender opp med å bli brutale, Som villdyr, slike som ikke elsker det 
gode, 4 men er upålitelige, de handler uten å tenke. Med andre ord: De vil 
være raske til å anklage andre, fordi de er et folk som selvgode og 
innbilske. Og fordi de er selvgode, og tenker bare på seg selv, da vil de 
også være slike som elsker fornøyelser i stedet for å elske Gud. 5 Og sa 
har de en form for gudfryktighet (gud-likhet, ja, de vil være religiøse, men) 
de vil fornekte Dens kraft. Og så advarer Paulus oss om å ikke ha noe med 
slike mennesker å gjøre. 
 



6 De er av den typen som smyger seg inn i hjem og får kontroll over 
godtroende kvinner (kirker) som er fullastet med synder og blir styrt av alle 
slags onde begjær, 7 slike som alltid lærer, men aldri er i stand til å komme 
til en kunnskap om sannheten. 
 
8 Akkurat som Jannes og Jambres stod opp imot Moses (ved å motstå 
hans budskap, og de motsto ham ved å gjøre det samme som han gjorde, 
etterlignet ham for å svekke effektiviteten av hans Budskap. Og ved å gjøre 
det, motsetter de seg sannheten. (de sier nei til den, de nekter å gå inn i 
Hans Budskap, og de hindrer også dem som ønsker det, fra å faktisk 
komme inn.) 
 
De er menn av fordervede sinn, som, når det gjelder troen (Jesu Kristi 
åpenbaring), blir forkastet. 9 Men de vil ikke komme veldig langt, i disse 
mennenes tilfelle, for deres dårskap vil være klart for alle. 
 
La meg nå lese dette fra Amplified Bibelen, slik at vi kan få en enda bedre 
forståelse av 2. Timoteus 3:1 Men forstå dette, at i de siste dagene vil det 
komme farlige tider med stort stress og problemer, vanskelige dager 
som vil være vanskelige å bære. 2 For mennesker vil elske seg selv og sine 
egne nytelser, være selvfokuserte, elske penger, bli drevet frem av 
grådighet, skrytende, arrogante, spottere, ulydige mot foreldre, 
utakknemlige, vanhellige og verdslige, 3 og de vil være ukjærlige, blottet for 
naturlig menneskelig hengivenhet, ubarmhjertige og umenneskelige, 
uforsonlige, føre ondsinnet sladder, være hemningsløst blottet for 
selvkontroll, drikkfeldige, umoralske, brutale, hatere av det gode, 4 
forrædere, hensynsløse, overlegne, elskere av sensuell nytelse snarere 
enn elskere av Gud, 5 de holder fast på en form av ytre gudsfrykt (religion), 
selv om de har avvist dens kraft, for deres oppførsel ugyldiggjør deres 
påstand om tro. Unngå slike mennesker og hold deg langt borte fra dem. 6 
For blant dem er de som sniker seg inn i hjem og fanger moralsk svake og 
åndelig utviklingshemmede kvinner som er tynget av byrden av sine synder, 
og blir lett påvirket av forskjellige impulser, 7 de vil alltid lære og lytter til alle 
som vil lære dem, men de vil aldri være i stand til å komme frem til 
kunnskap om sannheten. 8 Som Jannes og Jambres, Faraos magikere i 
Egypt, stod Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De er 
mennesker med fordervet sinn, ukvalifiserte og verdiløse, som lærere, når 
det gjelder troen. 
9 Men de skal ikke gjøre fremskritt, for deres meningsløse dårskap og 
uvitenhet skal bli tydelig for alle, slik det også ble for Jannes og Jambres.  



 
Så det er hva broder Branham taler om. Apostelen Paulus profeterte at 
folkets tilstand i kirken ville være slik i de siste dager, og det er de dager 
som vi nå lever i. Og jeg tror ikke at folk trenger å være bibelforskere, for å 
se og forstå at vi lever i de siste dager. 
 
Så i vers 2 begynner apostelen Paulus å beskrive folkets attributter og 
egenskaper i disse siste dager.  
 
2 For menneskene skal elske seg selv (og husk, på deres frukter skal dere 
kjenner dem. Så hvordan skal vi vite at mennesker skal være slike som 
elsker seg selv? Paulus fortsetter med å si at de vil være) pengekjære. (Og 
pengekjærlighet (gjerrighet) betyr at du passer på dine egne interesser, og 
ikke andres interesser.) slike som skryter, (de vil alltid snakke om seg selv, 
slik som beskrevet av broder Branham i talen 65-0829 Satans Eden 110. 
La Gud gjøre noe for en person, sende ham ut, og du oppdager at hver 
eneste mann prøver å etterligne det. Ser dere, de prøver å etablere seg 
selv. Alle sammen: “Jeg gjorde dette. Meg, jeg, mitt, min denominasjon, 
meg, dette”, etablerer seg selv. Hva forkynner vi, oss selv eller Guds 
Rike? 
111 Etabler Guds Ord. Ta ut vantroen og etabler Guds Rike i en manns 
hjerte. Og Guds Rike kan ikke bli etablert i en manns hjerte med 
mindre Gud skapte den mannen slik. Han kan ikke bli etablert i et … 
112 Og, husk, den forførende delen, at mennesker tror at det er riktig. 
Ser dere. “Det er en vei som synes rett for en mann.” Ethvert intellektuelt 
vesen ser ut til å ha rett. 
 
Så ja, menn har blitt skrytere. og den triste delen er at folket ikke kan se 
forskjellen mellom dem som taler om hva de har sett Gud gjøre, og dem 
som ønsker at du skal tro at det var de gjorde det overnaturlige.  
 
Eller at det overnaturlige ble gjort på grunn av dem. Men den triste delen er 
at de som skryter, vanligvis er de som projiserer sin egen skrytende ånd 
over på den personen som rettmessig har sett hva Gud har gjort. Men 
enhver sann Guds tjener vil aldri si: Se på meg! Men si: Se på Ham! Og de 
vil peke på Gud. Jeg kan fortelle deg ting som jeg med egne øyne har sett 
Gud gjøre, og kjødelige mennesker tror at jeg sier det om meg selv. Hør 
her: Forskjellen mellom en Gud kalt mann, og en kjødelig kalt mann, er at 
når Gud gjør det, da mottar Gud lovprisning fra den ene, mens den andre 
ønsker at du skal tro at det handler om ham. Men de som kommer med 



anklager, er vanligvis de som ønsker at de hadde vært delaktige og fått se 
hva Gud har gjort. Og de gjør det fordi de er har stolthet. Og det å være 
stolt, gjør at de baktaler og anklager, og de bruker skjellsord mot disse som 
Gud faktisk bruker. Og det gjør at deres tale blir en blasfemi.  
 
Og så hører vi broder Branham fortsette i 19 Nå, vi leser også i 
Åpenbaringen 3,14, Laodikea Menighetstid, hvordan menigheten ville være 
i denne siste tid. Og den ville være ... Det står at: “Den ville sitte som en 
enke og ikke ha behov for noe. Den—den var rik og hadde overflod, og 
var ikke klar over at de var fattige, elendige, ynkelige, blinde og nakne 
og visste det ikke.” Det … Nå, husk, Han taler til menigheten i denne 
tidsalderen, “ynkelige, blinde, nakne, og vet det ikke.” 
 
19 Nå, husk, Han taler til menigheten i denne tidsalderen: “ynkelige, 
blinde, nakne, og vet det ikke.” Den siste setningen, det siste Ordet, er 
det som gjør det så treffende. De tror at de er fylt med Ånden, at de er 
helt klare. Laodikea Menighetstid er Pinsens Menighetstid, for det er 
den siste menighetstiden. 
 
Så, hvilken tilstand som folket i denne siste menighetstiden befinner seg i. 
Måtte Gud våke over oss og gi oss Den Hellige Ånds øyesalve, for å åpne 
opp våre øyne for vår egen tilstand, og måtte den som tenker annerledes, 
bli påminnet om sin tilstand, ved den frelsende nåden til vår Herre og 
Frelser. 
 
19 Luther hadde sitt budskap. Wesley hadde sitt budskap. Og 
pinsevennene hadde sitt budskap. 
20 Det står også at: “Fordi du er lunken, verken varm eller kald”, har 
noen ytre følelser, en mental oppfatning av Evangeliet ... “Fordi”, sa Han, 
“du er på den måten, vil Jeg spy deg ut av Min munn”. Med andre ord: 
Det gjorde Ham syk å se menigheten i den tilstanden. 
21 Og husk, de spydde Ham ut; og Han var på utsiden av menigheten 
og prøvde å komme inn igjen, i denne forferdelige Laodikea 
Menighetstid. 
 
65-0219 I Dag Er Dette Skriftsted Oppfylt 190. Nå, vi erkjenner den 
tilstanden som det tales om, om den verdslige tilstanden i Sodoma, 
sodomitter, sodomittisk tilstand. Vi, alle som en vil si “amen” til det. Vi tror 
det. Ja vel.  



191. Og den åndelige tilstanden til Laodikea, den naturlige menighet, vi 
vil si “amen” til det og erkjenner deres tegn. Vi vet at hvert eneste tegn er 
der. Menigheten er i Laodikea. Vi vet det. [Forsamlingen sier: “Amen.”—
Red.]  
192. Vi vet at verden er i en sodomittisk tilstand. Er det riktig? 
[Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.] Vi er enige i det.  
193. Men hva med Abrahams tegn, han som ventet på løftessønnen? 
Det var en annen.  
194. Husk, de hadde et Sodoma der tilbake; de hadde sin budbærer. Og 
Abraham hadde en Budbærer til seg.  
195. Abraham ventet dag etter dag på at en nesten umulig ting skulle 
skje. “Sarah nitti og ham hundre.” I samsvar med Guds løfte, ventet han 
fremdeles. Midt i all kritikken, ventet han på den sønnen. 
196. På samme måte venter fremdeles den sanne troende på at 
Løftessønnen skal komme tilbake! Legg merke til det, rett før sønnen 
kom ble det gitt ham et tegn. Skal ikke tegnet på den kommende Sønnen bli 
åpenbart for Abrahams kongelige Ætt som venter på Kongssønnen, på 
samme måte som det ble for fader Abraham for den naturlige sønnen? 
[Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.] Stemmer det? [“Amen.”] Jesus sa så 
her i Lukas 17:30, Før denne tiden kommer, at Menneskesønnen ville bli 
åpenbart slik Han ble på Sodomas tid før Sodomas ødeleggelse. Nå, vi ser 
etter et tegn.  
 
Så vi så etter det, og det kom. Og knapt noen er klar over at Gud har 
kommet ned med et Rop, som er et Budskap. Kirkeverdenen er klar over at 
vi er ved endetiden, men likevel fortsetter de å se nedover veien, og de 
mislykkes i å gjenkjenne hva Gud gjør og har gjort i denne tidsalderen. 
Åndelig blinde, og vet ikke engang om det. Hvorfor? Fordi deres kirker er 
større og mer kostbare enn i noen annen tidsalder, og det gjør dem blinde 
for deres nakne tilstand, framfor Gud. 
 
65-0815 Og Vet Det Ikke 37. Men siden det er Laodikea Menighetstid, som 
vi befinner oss i, så la oss bare se på tilstanden.  
38. Jeg ønsker ikke å ta en tekst, eller noe annet, fordi vi skal ikke … bare 
snakke uformelt, slik vi vil se hva vi skal snakke om, hva enn Herren leder 
oss til å gjøre, men noe som vil hjelpe oss.  
39. La oss tenke på Laodikea Menighetstid og dens tilstand i dag. Så 
langt jeg vet, jeg ser ikke noe som skulle hindre Herren Jesu Komme 
på dette tidspunktet, utenom dette at Hans Menighet er blitt gjort rede. 
Jeg tror at én av profetiene …  



 
Og han sa disse ordene for 57 år siden, og fortsatt er de som hørte det, 
ikke blitt gjort rede. Hvorfor ikke? Fordi denne verden og det som hører 
denne verden til, slik som tornene i Jesu lignelse, har blindet folket for 
deres virkelige tilstand.  
 
Broder Branham sa i sin preken 64-0411 Åndelig Hukommelsestap 134. 
Men menigheten i dag har fått et alvorlig tilfelle av åndelig 
hukommelsestap. Den vet ikke hvor den hører til. Den har glemt alt om 
Det, glemt alle disse tingene som gjør den til en Menighet. 
135 Hva gjorde oss så rike som vi er? Den er kommet inn i tilstanden til 
Laodikea igjen, tilbake til den tilstanden av rikdom som Israel var i.  
 
135 Da den var fattig og måtte stole på Gud for alle ting, da kunne den 
gjøre alt det som Gud ... Den stolte på Gud; da var Gud sammen med 
den, og den beveget seg videre med ånden. Men da den ble rik, her er 
hva som skjedde: deres byer ble bygget opp, og deres kvinner ble 
umoralske, deres menn tillot det, deres predikanter senket standarden, og 
de fordømte profetene. Og det er den slags tilstand som de kom inn i. 
 
135 Hva som forårsaket det, var at de glemte hvor disse velsignelsene 
kom fra. 
136 Og dere metodister, og dere baptister, og dere presbyterianere! Dere 
metodister kan huske John Wesley. Dere baptister! Og John Smith gråt 
over folks anliggender, slik at hans kone måtte lede ham til bordet, 
hans øyne var gjenlukket av hevelse fra gråt og bønn hele natten lang. 
Hva er i veien? 
 
137 John Wesley sa at en av de store tingene … Jeg tror det var en av de 
tidlige metodistfedrene som sa: “Skandalen til metodistkirkenes døtre, de 
begynte å bli så verdslige, de hadde på seg ringer på fingeren sin.” Hva 
ville han si nå, når de kler seg i shorts? 
 
138 Hva skjedde? Åndelig hukommelsestap. Nøyaktig hva det er, glemte 
hvor dere kom fra. Dere har fått alle disse tingene fordi Gud har gitt det, 
godhet gjorde det for dere. 
 
60-1211E Laodikea menighetstid 32 Nå, Laodikea, Laodikea tidsalder, 
Navnet betyr: "lunken". Hun lever i overflod, og tenker at hun ikke 
trenger noen ting. Men Bibelen sier at hun er elendig, blind, ynkelig og 



naken. For en tilstand. Belønningen for dem som seirer i denne 
menighetstiden, er å sitte på tronen sammen med Herren.  
 
Og la oss da fokusere vår oppmerksomhet nå i resten av vår preken, på å 
seire, og hva som er nødvendig for å seire. 
 
Wuest-oversettelsen, sier, Matteus 6:22 Øyet er legemets lys. Hvis altså 
øyet ditt er enkelfokusert, rent og godt, vil hele legemet ditt være godt 
opplyst og friskt.  
23 Men dersom øyet ditt er sykt, vil hele legemet ditt være fullt av mørke.  
 
Og det er problemet med denne Laodikea tidsalderen, fordi folket er blinde 
og elendige, og de vet ikke at de er nakne .... Men Den Hellige Ånd sa til 
denne tidsalderen: Åpenbaringen 3:18 ... kjøp av meg ... øyensalve til å 
salve øynene dine med, så du kan se. 
Og hvorfor er det slik at Laodikea har behov for øyensalve? Fordi hun er 
syk, syk, syk ...  
 
Broder Branham sa: 58-0609 Budskapet Til Menigheten i Laodikea 37. 
Jeg sier deg, broder, det har vært en kuldeperiode i kirken. Og 
pinsemenigheten har fått en forkjølelse et sted. Og det vil være et behov for 
mer enn litt bjørnefett, å åpne deres øyne. "Jeg vil gi deg litt øyensalve." 
Og den øyensalven vil åpne opp øynene dine. Og hvis forkynnelsen av 
Ordet ikke gjør det, da kjenner jeg ikke til noen annen øyensalve. Den 
Hellige Ånd varmer opp Ordet, og i kveld, over menigheten ... Og 
menigheten elsker det Ordet. Ja visst. Og Det åpner opp øyet.  
 
Efeserne 4:17 Dette sier og vitner jeg altså i Herren, at dere ikke lenger 
skal vandre slik som også de andre hedningene vandrer, i sine 
tankers tomhet.  
18 De er blitt formørket i sin forstand og er fremmedgjort for livet i Gud, 
på grunn av uvitenheten som er i dem, på grunn av blindheten i deres 
hjerte.  
19 De har ingen skamfølelse, og de har gitt seg over til usedelighet, og til all 
slags urenhet, i grådighet.  
20 Men dere har ikke lært å kjenne Kristus på den måten, 
 
La oss nå se inn i den andre egenskapen som broder Branham talte om 
angående folket i Laodikea (om blindheten) som vi fant i Åpenbaringen 



3:17-18 Fordi du sier: «Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for 
noe,» og du vet ikke at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken,  
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.  
 
65-0822M Kristus Er Åpenbart i Sitt Eget Ord. 159. I Laodikea sin 
tidsalder, da var folket (hva?) “Nakne”. Er de det? "Blinde." Hva godt vil 
Lys gjøre for en blind mann? Hvis den blinde leder den blinde, faller ikke 
da alle sammen i grøfta? 
 
Derfor må vi fokusere våre tanker på denne andre tilstanden av blindhet. 
Husk, broder Branham fortalte oss at alle disse perverse forholdene var 
forårsaket av feiltolkninger i teologi. Derfor ser vi viktigheten av å stå 
sammen med "Så Sier Herren". 
 
Nå stiller vi spørsmålet: "Hva er blindhet? Og vi finner ut at Webster 
definerer BLINDHET som å være: "Uten evne til å se." Og vi ser at denne 
forståelsen knytter seg perfekt sammen med det som broder Branham sa: 
"De tror ikke engang på Åpenbaringens kraft? " Webster sa at blindhet også 
er: Å ikke være i stand til eller være villig til å legge merke til, forstå 
eller bedømme. Å ignorere bevis og sunn logikk. 
 
Så vi ser da at denne blindheten som vi ser på, er en hjertetilstand, og en 
egenskap som gjenspeiler en holdning av en gjenstridig uvitenhet og 
et selvbedrag. Hebreerne 10:26 For dersom vi synder med vilje etter at 
vi har fått kunnskap om sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for 
synder. 
Så vi ser at denne blindheten ikke bare er noe som er skadelig for deres 
åndelige velvære, men at den også er noe som er blitt selvpåført.  
 
Med andre ord: De er blinde, men Gud Selv har gitt dem en vei ut av deres 
blinde tilstand. Men disse menneskene avviser med vilje den eneste måten 
som de kan unnslippe på. Og det er det som kjennetegner dem til å være 
så forskjellige fra Guds Utvalgte. Både de Utvalgte og de som ikke er 
utvalgt, har den samme muligheten til å motta Ordet, fordi Ordet ble ikke gitt 
ut i et hjørne. Det var ikke en hviskende lyd som kom ned i denne tiden, det 
var et Rop. Og det har blitt hørt over hele verden, i alle land og blant alle 
folk. Men forskjellen mellom de utvalgte og som ikke er utvalgt, er at de 



Utvalgte er mer enn villige til å ta imot irettesettelsen av Ordet, mens de 
andre med vilje løper bort fra det. 
 
63-0323 Det Sjette Segl 361. Den tingen som de hadde forkastet, de 
hadde avvist nåden for siste gang. 
362 Og når du avviser nåden, er det ikke annet igjen enn dom. Når du 
avviser nåden; bare tenk på det. 
363 Og der var de. De hadde ikke noe sted å dra, ingen retrett. Og Bibelen 
sier her: De ropte til klippene og fjellene, til å: ‘Fall på oss, og skjul oss fra 
ansiktet til … og Lammets vrede.’ De hadde prøvd å omvende seg, men 
Lammet hadde kommet for å gjøre krav på Sine Egne, ser dere. Og de 
ropte til klippene og fjellet, de ba, men bønnene kom for sent. 
 
Nå vil jeg at du skal legge merke til tilstanden til denne blindheten på 
Laodikeas tid, fordi folket er blitt gitt et botemiddel som vil kurere deres 
blindhet. Og de blir fortalt at hvis de ikke vil være blinde lenger, bør de ta en 
viss behandling, en viss resept som Gud selv (den store legen) har kommet 
ned for å gi oss, og som Han kalte, "øyensalve". Åpenbaringen 3:18 ... og 
salve dine øyne med øyensalve, så du kan se. 
 
Matteus 13:10-17 Og disiplene kom og sa til Ham: «Hvorfor taler Du til dem 
i lignelser?»  
11 Han svarte med å si til dem: «Dere er det gitt å kjenne himlenes rikes 
hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. 
12 For den som har, han skal få mer, og han skal ha overflod. Men den 
som ikke har, han skal bli fratatt selv det han har. 
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 forstår ikke.  
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.  
15 For hjertet til dette folket er nemlig blitt forherdet. Deres ører har 
vanskelig for å høre, 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. 
 



Så derfor, det finnes en mulighet til å høre, som bringer frem en innsikt, og 
en mulighet til å se, som bringer frem en forståelse. Så hvis vi bedre skal 
forstå hva denne blindheten er, den som folket i Laodikea er blitt påført, da 
trenger vi å forstå hva det betyr, å se. Fordi, denne blindheten er en mangel 
på syn, og derfor en mangel på forståelse. Og husk at de uforstandige 
jomfruene hadde en lampe. Og vi vet ifølge Salme 119:105, at Guds Ord er 
en lampe for min fot og et lys på min sti.  
 
Men den uforstandige jomfruen hadde lampen, og derfor hadde de 
Ordet. Men de klarte ikke å innse at de måtte ha olje i karet for å få 
lampen (Ordet) til å fungere, og til å gjøre det den skal gjøre, nemlig å vise 
frem og lyse opp stien. Men disse hadde ingen olje, og vi finner mange 
steder i Skriften at olje representerer en salvelse.  
 
Så vi ser, ifølge Åpenbaringen 3, at hvis vi avviser øyensalven, da avviser 
vi evnen til å se tydelig. Og denne øyensalven er en salvingsoljen som 
smøres på øynene for å korrigere det problemet som forårsaker at synet 
vårt blir svekket. Nå, ved å forstå hva denne salvingsoljen handler om, da 
fant vi ut at i nesten alle skriftsteder som refererer til denne salvingsoljen, 
da skulle den bli anvendt for en hensikt.  
 
2. Mosebok 29:21 Du skal ta av blodet som er på alteret, og av 
salvingsoljen og stenke på Aron og på hans klær, og likeså på hans 
sønner og på deres klær. Så blir han hellig, han selv og hans klær, og 
likeså hans sønner og deres klær. 
 
2. Mosebok 40:9 Deretter skal du ta salvingsoljen og salve tabernaklet og 
alt som er i det. Og du skal hellige tabernaklet og alt som hører det til, så 
det blir hellig. 
 
Og så ser vi at hensikten med denne salvingsoljen er å innvie våre kar til 
Gud. For å gjøre oss Hellige. 
 
Og jeg synes at det er et vakkert bilde på Hebreerne 12:14, som forteller 
oss at uten Hellighet skal ingen se Herren. Derfor ser vi at hensikten med 
denne salvingsoljen var å bringe karene til en tilstand av helliggjørelse. Og 
uten å være i denne tilstanden, vil vi aldri være i stand til å behage Herren.  
 
3. Mosebok 8:10 Og Moses tok salvingsoljen og salvet tabernaklet og alt 
som var i det, og helliget det. 



12 Og han helte av salvingsoljen på Arons hode og salvet ham og 
helliget ham. 
30 Og Moses tok av salvingsoljen og av blodet som var på alteret, og 
stenket på Aron og på hans klær og likeså på hans sønner og deres klær. 
Slik helliget han Aron og hans klær og likeså hans sønner og hans 
sønners klær. 
 
Og så, når karene var blitt helliget og satt til side for tjeneste for Gud, fikk 
de ikke lenger lov til å blande seg med dem som ikke var det. 3. Mosebok 
10:7 Dere skal ikke gå bort fra inngangen til sammenkomstens telt, for at 
dere ikke skal dø. For Herrens salvingsolje er på dere. Og de gjorde som 
Moses sa. 
 
3. Mosebok 21:10 Den som er yppersteprest blant sine brødre, han som 
har fått salvingsoljen utøst over sitt hode, og som er innviet og har ikledd 
seg de hellige klær, han skal ikke gå med uflidd hår og ikke sønderrive sine 
klær. 
12 Han skal ikke gå ut av helligdommen for ikke å vanhellige sin Guds 
helligdom. For innvielsen han fikk ved sin Guds salvingsolje, er over 
ham. Jeg er Herren. 
 
Nå, vi blir fortsatt befalt å gjøre det samme i denne tiden, slik vi ser i Jakob 
5.  
Jakob 5:7 Vær derfor tålmodige, brødre, helt til Herrens nærvær 
(Parousia). Se hvordan bonden venter på jordens dyrebare grøde! Han 
venter tålmodig på den til den får tidligregn og senregn. 
8 Vær også dere tålmodige! Styrk hjertene deres, for Herrens nærvær er 
nær. 
9 Klag ikke på hverandre, brødre, så dere ikke skal bli fordømt. Se, 
Dommeren står for døren! 
10 Mine brødre, ta profetene, de som talte i Herrens navn, som forbilde på 
lidelse og tålmodighet.  
11 Se, dem som holder ut priser vi salige. Dere har hørt om Jobs 
utholdenhet og sett avslutningen som Herren gav, for Herren er 
overveldende rik på medlidenhet og barmhjertighet. 
12 Men framfor alt, mine brødre, sverg ikke, verken ved himmelen eller ved 
jorden, heller ikke skal dere sverge ved noe annet. Men la deres «ja» være 
«ja», og deres «nei» være «nei», for at dere ikke skal falle under dommen. 
13 Er det noen som lider blant dere? Han skal be. Er noen ved godt mot? 
Han skal synge salmer.  



14 Er noen syke blant dere? Han skal tilkalle menighetens eldste, og de 
skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. 
15 Og troens bønn skal frelse den syke, og Herren skal reise ham opp. Og 
hvis han har gjort synder, skal han bli tilgitt. 
16 Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så dere kan 
bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. 
 
Og vi ser også at denne salvingsoljen hjelper oss å se, som vi så i 
Åpenbaringen 3, og den er blitt gitt til oss slik at vi kan være i stand til å se. 
Og vi ser også dette i  
1. Johannes 2:20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alle ting 
 
La oss nå lese vers 27 Men den salvelsen som dere har fått fra Ham, blir i 
dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. Men slik som den samme 
salvelsen lærer dere om alle ting - og det er sannhet, og ikke løgn -, så 
skal dere bli i Ham, slik som Han har lært dere. 
 
Vi ser i Romerne at tro er Guds suverene gave. Romerne 5:2 Ved Ham har 
vi også i troen fått adgang til denne nåde som vi står i, og vi gleder oss i 
håp om Guds herlighet. 
 
Romerne 4:16 Derfor er løftet av tro, for at det kunne være av nåde, slik at 
løftet kunne stå fast for hele ætten, ikke bare for den som er av loven, men 
også for den som er av Abrahams tro. Han er far til oss alle, - 
 
Vi kan ikke si at vi tror, og derfor har vi Tro. For Tro er en Åpenbaring. Og 
det å tro, det betyr bare å være i stand til å lese. 
 
Efeserne 2:8 Denne nåden er nemlig å frelse gjennom troen. Og dette er 
ikke av dere selv, det er Guds gave, 
9 ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.  
 
Jeg snakket med noen mennesker som ikke tror. Og det er veldig tydelig at 
de ikke tror, fordi deres liv viser at de ikke tror. Og likevel spør jeg dem om 
de tror, og de sier at de gjør det. Derfor, Tro er noe som tar oss langt forbi 
dette å bare ha en intellektuell tro.  
 
Romerne 3:3 Hva da om noen var vantro? Kan deres vantro sette Guds tro 
ut av kraft? 



4 På ingen måte! Det står fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske 
er en løgner. Som det står skrevet: For at Du skal bli rettferdiggjort i Dine 
ord, og kan vinne seier når Du blir bedømt. 
 
Nå vil jeg gjerne ta Paulus sitt argument et skritt videre, og lese det på 
denne måten. Men hva om noen sa at de trodde, skal det som de sier, vil 
det gjøre det til en sannhet? Aldri verden! "La enhver manns ord være 
en løgn, og mine Ord være sannhet, sier Herren." 
 
Vel, da kan vi se, gjennom disse forskjellige Skriftstedene, at Gud har bedt 
oss om å bruke øyensalve, som er en salve, eller en salvelse til vårt hjertes 
øyne. Vi vet at olje er et tegn på salvelse, og derfor er det en betegnelse på 
den Hellige Ånds salvelse av vår forståelse. Derfor ser vi med vårt hjertes 
øyne, og derfor må vi også motta en salvelse over vårt hjertes øyne, for at 
vi skal kunne forstå det Ordet som er blitt gitt til oss. 
 
Legg merke til da, hvor nært forbundet hjertet er til dette, at dine øyne blir 
forblindet.  
Johannes 12:40 Han har forblindet deres øyne og forherdet deres hjerter, 
så de ikke skulle se med øynene og ikke forstå med hjertet og vende om, 
så Jeg kunne lege dem.  
 
2. Peter 2:14 Deres øyne er fulle av skjøgen, og de kan ikke opphøre med 
å synde. De lurer ubefestede sjeler. De har et hjerte som er opplært i 
grådighet, og de er forbannelsens barn.  
 
Så vi ser dette nære forholdet mellom øynene til vår forståelse, og hjertets 
tilstand. 
 
Nå ser vi hensikten med Guds salvelse, for, iblant og på folket, i tiden for 
Laodikea:  
Efeserne 1:17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, 
må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd i kunnskap om Ham, 
18 til å opplyse øynene for deres forstand, slik at dere kan forstå hvilket håp 
dere fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er i de hellige, 
Vi skal vite og ha håp, og en kunnskap som bringer frem et håp. Og håpet 
gjør ikke til skamme, fordi vi skal komme til en stilling hvor vi ikke har noen 
skam, fordi vi skal være ulastelige.  
 



Romerne 5:1 Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud 
gjennom vår Herre, Jesus Kristus. 
2 Ved Ham har vi også i troen fått adgang til denne nåde som vi står i, og vi 
gleder oss i håp om Guds herlighet. 
3 Og ikke bare det, men vi gleder oss også i trengsler, for vi vet at 
trengselen virker utholdenhet, 
4 utholdenheten virker prøveholdighet, og prøveholdighet virker håp.  
5 Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er blitt utøst i våre 
hjerter ved Den Hellige Ånd, som ble gitt oss. 
 
Uten tro kunne vi aldri bli rettferdiggjort. Og hvis vi aldri ble rettferdiggjort, 
hvordan kunne vi da bli helliggjort? Og hvis vi aldri ble helliggjort, hvordan 
kunne det da noensinne være mulig at Gud ville plassere Sin Hellige Ånd i 
et vanhellig kar? Faktisk så fortalte broder Branham oss at Gud aldri vil 
plassere Sin Ånd inn i et vanhellig kar. 
 
Så vi ser da at dette håpet får oss til å ikke skamme oss. Og grunnen til 
at vi ikke skammer oss, er fordi vi har blitt rettferdiggjort, og 
rettferdiggjørelsen kom gjennom Tro, som er en åpenbaring. Denne 
åpenbaringen åpnet det opp for oss, og ga oss tilgang til Guds nåde, og 
som deretter bringer oss inn i et fredfullt forhold til vår Herre Jesus Kristus, 
Han som er dommeren.  
 
Denne freden med Gud bringer oss deretter inn i et liv som er blitt åpnet 
opp, og innviet, og helliggjort. Og det igjen åpner opp døren for Guds 
Hellige Ånd til å ta sin bolig i oss. 
 
Derfor, slik vi talte om søndag formiddag, at Guds Ord vil ikke gjøre deg 
noe godt hvis det ikke har blitt salvet til deg. Og vi vet at denne salvelsen er 
Tro, eller åpenbaring i Ordet. Når du har mottatt denne salvelsen, da blir 
Ordet et levende håp, et levende begjær etter å se og ta del i oppfyllelsen 
og velsignelsene ved det som dette Ordet inneholder. Det ikke bare 
rettferdiggjør deg, men når du kommer til den tilstanden at du har fred med 
vår Herre Jesus Kristus, Han som er den Høyeste dommeren, da gir det 
deg også tillit, og en sikkerhet som ikke kan bli rystet. 
 
Efeserne 3:12 I Ham har vi frimodighet og adgang i tillit gjennom Hans tro. 
 
Jeg sier ikke at vi skal ha tillit til dette kjødet. Det jeg sier, er heller at vår 
tillit er til Gud, og til det som Han har sagt om deg. Hvordan kan du ha tillit 



til dette kjødet på noen som helst måte, når du ser at du må avlive (avkle, 
avlegge, kvitte seg med, frigjøre seg fra) dette kjødet for å motta din 
forvandling, fordi kjøtt og blod ikke vil arve Guds rike.  
 
Efeserne 3:3 hvordan Han ved åpenbaring gjorde hemmeligheten kjent for 
meg, slik som jeg ovenfor har skrevet i korthet. 
 
Og så sa Paulus, hvis noen skulle ha tillit til kjødet, la dem være. Men jeg 
har ingen tillit, for selv om jeg levde et veldig dydig liv fri fra å bryte Guds 
bud, likevel fant jeg ut at jeg kjempet mot Gud, og jeg visste det ikke.  
 
Efeserne 3:4 Ved dette som jeg har skrevet, kan dere når dere leser det, 
forstå at jeg har innsikt i Kristi hemmelighet. 
5 Denne hemmeligheten ble ikke gjort kjent for menneskenes barn i 
tidligere generasjoner, slik den nå i Ånden er blitt åpenbart for Hans hellige 
apostler og profeter, 
6 nemlig at hedningene er medarvinger, de hører med til det samme 
legeme og har del i Hans løfte i Kristus ved evangeliet. 
7 Dette evangelium er jeg blitt tjener for, etter den Guds nådes gave som 
ble gitt meg ved den mektige virkningen av Hans kraft.  
8 Til meg, som er den aller minste av alle de hellige, ble denne nåde gitt at 
jeg skulle forkynne evangeliet om Kristi uransakelige rikdom for hedningene  
9 og opplyse alle om hva dette hemmelighetens samfunn er, det som fra 
evige tider har vært skjult i Gud, Han som skapte alle ting gjennom Jesus 
Kristus.  
10 Hensikten med dette var at Guds mangfoldige visdom nå ved 
menigheten skulle bli gjort kjent for maktene og myndighetene i de 
himmelske. 
 
Hebreerne 3:6 Men Kristus er som Sønn over Hans hus, og vi er Hans hus, 
om vi helt til enden holder fast på frimodigheten og gleden i håpet. 
7 Derfor, som Den Hellige Ånd sier: «I dag, om dere hører Hans røst,  
8 da forherd ikke deres hjerter, slik som Israel hadde bitterhet på fristelsens 
dag i ørkenen.  
9 Det var der deres fedre fristet Meg, de testet Meg, men de hadde sett 
Mine gjerninger i førti år.  
10 Derfor ble Jeg vred på den slekten, og Jeg sa: De farer alltid vill i hjertet, 
men de kjente ikke Mine veier.  
11 Så sverget Jeg i Min vrede: De skal ikke komme inn til Min hvile.» 



12 Se til, brødre, at det ikke er et ondt vantroens hjerte i noen av dere, slik 
at han faller fra den levende Gud.  
13 Men forman hverandre daglig, så lenge det heter «i dag», så ikke noen 
av dere skal bli forherdet ved syndens forførelse.  
14 For vi er nemlig blitt delaktig i Kristus, så sant vi helt til enden holder fast 
på den tilliten vi hadde fra begynnelsen, 
 
Og hvordan holder vi fast helt til enden på den tilliten? Ikke ved å se på ditt 
dødelige legeme. Jeg ser meg omkring, og jeg ser mange mennesker som 
elsker Herren høyt. Men likevel, når de blir eldre, blir de mindre disiplinerte i 
sitt liv. Og de begynner å gjøre ting som de vet at de ikke burde gjøre. Etter 
hvert som kroppen blir eldre, blir den svakere og begynner å miste sin 
attraktivitet fordi den går til grunne. Vårt sterke sinn vil svekkes og vår 
sterke overbevisning begynner å vokse, fordi ånden kan være villig, men 
kjødet er svakt. Og selv om vi kan ha vært veldig sterke i troen på et 
tidspunkt, jo svakere vi blir i kroppen jo mer avhengige vil vi bli av Gud til å 
frelse oss fra oss selv.  
 
Vil Ordet alene gjøre det? Ikke uten å være salvet av Guds nærvær! Selv 
Jesus advarte mot en tilstand ved endetiden, da Han sa: "Når 
Menneskesønnen kommer, vil Han finne tro?" 
 
Og vi vet at: "Uten tro er det umulig å behage Gud." Så noe er iferd med 
å skje, som vil befri oss fra denne tilstanden, fordi vi, alene, kan ikke stå i 
Hans nærvær under våre nåværende forhold. Og hva er så dette som skal 
skje? Han sa at han ville gi oss øyensalve, slik at vi kunne se, og en 
kledning av rettferdighet, slik at vi ikke lenger skulle være nakne, og 
skamme oss. Og Han ville gi oss Gull som har blitt testet ved ild, og hva er 
det? Ifølge 1. Peter 7, så er det prøvelsen av vår tro som er mer dyrebar 
enn gull prøvd i ilden. Og gull representerer også Guddommen. Så du ser 
at Gud har kommet ned i denne tiden, fordi, hvis Han ikke hadde kommet 
for å gi oss disse tingene, da ville vi sannelig ikke hatt noe håp om frelse. 
Ikke bare ville vi være uten noe håp om evig liv etter døden, men vi ville 
heller ikke ha noe håp om liv i dette kjødet. Fordi vi befinner oss ved det 
tidspunktet når verden faller fra hverandre, og menn kappes om å gjøre noe 
med det, og de bygger en ny verdensorden med håp om at dette vil være 
svaret på en oppsmuldring og et forfall av enhver institusjon som 
mennesket har skapt.  
 



Verdens politiske systemer har smuldret opp, de religiøse systemene har 
smuldret opp, de økonomiske systemene har smuldret opp, 
utdanningssystemene har smuldret opp, hjemmet og familieinstitusjonen 
har smuldret opp, og alt som angår livet, slik vi kjenner det, har enten 
allerede smuldret opp, eller er i ferd med å smuldre opp. Det er senere enn 
vi tror. Han lovet over i Malakias, at hvis han ikke kom, da ville det ikke 
være noe håp, og Han ville måtte ødelegge jorden med ild.  
 
Du kan si: "Vel, det kommer til å bli ødelagt av ild uansett, så hva er 
forskjellen?" Den store forskjellen er at Han har kommet for å redde Sine 
Egne. Han sa i kapittel tre at Han ville spare oss, som en mann sparer 
sine egne barn.  
 
63-0728 Kristus Er Hemmeligheten 443 Vi skal ikke lage konvertitter til 
kristendommen gjennom en statsledelse, men ved åpenbaringen av 
Kristus i deg, slik som Gud var i Kristus. 
 
55-0123E Å Stride Oppriktig For Troen 109. Han hadde en intellektuell 
tro, men han hadde ikke en Guddommelig tro. Det er en stor forskjell i 
meg mellom å ha en intellektuell tro og en Guddommelig tro. Det var her at 
dere, mine baptistvenner, feilet å fortsette videre. Dere får den intellektuelle 
troen av det, men det må være en Guddommelig åpenbaring av Jesus 
Kristus til deg, som tar synden ut av hjertet. Intellektuell tro er ikke nok. 
Det er i orden, men det bringer deg bare til Den Hellige Ånd. Den Hellige 
Ånd er en personlig opplevelse av en fødsel, den nye fødselen, en 
gjenfødelse, som skaper en ny skapning i Kristus. 
 
63-0728 Kristus er Hemmeligheten 233. Se nå, Kristus i deg gjør Ham 
til midtpunktet for Livet i åpenbaringen. Skjønner? Kristi liv i deg gjør 
Ham til midtpunktet i åpenbaringen. Kristus, i Bibelen, gjør Bibelen til den 
fullstendige åpenbaringen av Kristus. Kristus i deg gjør deg til den 
fullstendige åpenbaringen av alt sammen. Se du nå, hva Gud prøver å 
gjøre? 
234 Hva er den nye Fødselen da? Du vil si: "Vel, broder Branham, hva er 
den nye Fødselen?" Det er åpenbaringen av Jesus Kristus personlig til 
deg. Amen! Skjønner? Ikke at du ble medlem i en kirke, at du håndhilste på 
en person, at du gjorde noe annerledes, at du sa frem en trosbekjennelse, 
at du lovet å leve etter et regelverk. Men Kristus, Bibelen, Han er det 
Ordet som ble åpenbart til deg. Og uansett hva noen sier, hva som skjer, 



så er det Kristus. En pastor, en prest, hva enn det måtte være. Det er 
Kristus i deg. Det er den åpenbaringen som Menigheten ble bygget på. 
 
63-0728 Kristus er Hemmeligheten 240. Den nye fødselen er Kristus, 
det er en åpenbaring. Gud har åpenbart til deg denne store 
hemmeligheten, og det er den nye fødselen. Hva skal du gjøre når du får 
samlet sammen hele denne gruppen, der hvor åpenbaringen er perfekt i 
harmoni, og Gud uttrykker det gjennom Sitt Ord ved de samme 
handlingene, de samme tingene som Han gjorde, og får Ordet til å 
manifestere seg? Åh, hvis menigheten bare kjente sin posisjon. Det vil 
den en dag. Og da vil bortrykkelsen skje, når den vet hva den er. 
  
63-0728 Kristus er Hemmeligheten 302. Gud er ikke kjent gjennom 
utdannelse; Han er ikke kjent gjennom hvordan det blir forklart. Gud er kjent 
gjennom enkelhet og en åpenbaring av Jesus Kristus i den mest ulærde 
personen. Skjønner? Ikke din teologi; det er en åpenbaring av Jesus 
Kristus. "På denne klippen vil jeg bygge min menighet." Ingen annen klippe 
er akseptert; ikke noe annet er akseptert; ingen annen romersk klippe; 
ingen annen protestantisk klippe; ingen annen skole; ikke noen som helst 
annet; men helt nøyaktig på åpenbaringen av Jesus Kristus, i en ny 
fødsel. Han blir født inn der, og injiserer inn Sitt Eget Liv. Og ditt liv er 
borte, og Kristi liv projiserer Seg Selv ut gjennom deg, med en forrang 
til folket at de ser selve det Livet, og de gjerninger, og tegn og under, som 
han gjorde, at Han gjør det samme gjennom deg. Utenom det, resten av det 
er ikke engang nevnt i det hele tatt. 
 
La oss be 
 


