Avdekkingen av Gud no 154
Hvis Ditt Øye er Enkelfokusert, da vil Hele Legemet Være Fylt av Lys
3. mai 2020
Brian Kocourek, Pastor
La oss bli stående for lesingen av Ordet. Til vår tekst, skal vi først se på:
1.Tessalonikerne 5:5 Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi tilhører ikke
natten eller mørket.
Johannes 12:36 Tro i (Det greske ordet, eis, kan også bety i) lyset, mens dere
har lyset, slik at dere kan være lysets barn.» Dette sa Jesus, og så drog Han
bort og ble skjult for dem.
La oss be, …
I forrige uke, hvis dere kan huske det, da fokuserte vi våre tanker på at "Gud er
lys", og vi har vist dere hvordan Gud, som er en stor Kilde av Liv, viste Seg for
Moses, Paulus og William Branham, som den store Ildstøtten. Den samme
Ildstøtten som ledet Israels barn ut av Egypt, et bilde på verden inn i
Løfteslandet, et bilde på Guds Løftesord. Vi så på hvordan det samme Lyset
viste seg for Paulus, og tok folket ut av kirketradisjonen, den jødiske troen, og
brakte dem inn i det lovede Ordet og Kristi Tro. Og vi så også på at den samme
Ildstøtten som viste seg for Moses ved den første utvandringen, og for Paulus
ved den andre utvandringen, er nå kommet tilbake for å bringe oss inn i en
tredje utvandring. Den viste Seg for William Branham for å lede oss ut av
menigheten, og inn i Kristus, Ordet. og løftene for denne tiden om en utvandring
fra denne verden.
Vi så på hvordan Gud, i 1.Mosebok 1:3, Han talte, og fødte frem en Sønn. Og
denne Sønnen fremsto som et Lys, som dagstjernen. Og faktisk så var Han
Logos, som gikk ut fra Gud i form av Ordet.
Gud, som er den store kilden av Liv, talte, og ut av det Han talte, kom det frem
et Lys, som var Guds Sønn. Logos som kom ut av Logos-kilden. En del av Gud,
Guds Sønn. Slik som alle Guds sønner er en logos, og en del av Gud. Og de
kom ut fra den store kilden av Liv, som er Gud.
Idet vi avsluttet, da berørte vi bare det faktum at når du blir født på ny, da
kommer Den Hellige Ånd inn i deg, ved din nye fødsel, som et lite Lys på
størrelse med en liten skjorteknapp. Med andre ord, det lille Lyset, som er en

liten del av Gud, Hans Logos, kommer inn i deg, et Lys som har en størrelse på
kanskje 1 cm i diameter, eller noe slikt. Det er det som broder Branham lærte
oss.
Nå, vi leste denne formiddagen for vår tekst, hvor apostelen Paulus lærte oss at
vi er Lysets barn. Og vi vet at broder Branham lærte oss at når vi mottar Den
Hellige Ånd, da kommer den inn som et lite Lys, omtrent på størrelse med en
skjorteknapp. Og så sa han at når vi legger Guds Ord, på Guds Ord, på Guds
Ord, da begynner det Lyset å vokse seg større i oss, inntil hele vårt vesen blir
en fullstendig refleksjon av Guds Guddommelige Lys og Liv.
Fra hans tale:
60-1218 Usikker Lyd 42. Slik som jeg illustrerte Den, som en knapp. Når en
mann er frelst, da er det så mye av ham som er Gud. Det er det lille Lyset
som kommer inn for å få ham til å slutte med å gjøre det som er galt.
Jeg vil at dere skal tenke på hva han nettopp sa her. De fleste lytter til
lydbåndene, og det går inn det ene øret og ut det andre, uten at de tar seg tid til
å slå av lydbåndet et øyeblikk, og meditere på det han sier. Det ser ut som vi
ønsker å komme til slutten på dette lydbåndet. Det er derfor jeg ikke liker å spille
av en hel tale på en gang. Det er altfor mye, det han sier, til at vi bare skal sitte
der og lytte, som om vi er der for en underholdning.
Det skulle vi ikke gjøre. Vi bør lytte til disse lydbåndene, deretter ta en pause, og
ta oss tid til å tenke gjennom hva han sier, når han gjør en uttalelse slik som
denne. Ellers vil det bare går inn det ene øret, og ut det andre.
Men han sa: Det er det lille Lyset som kommer inn for å få ham til å slutte
med å gjøre det som er galt.
Tenk nå på hva han nettopp sa. Det Lyset er der for å vise ham hva som er rett
og hva som er galt. Og når han er feil, da lovet Gud i:
Filipperne 3:15 Hvis dere tenker annerledes i noe, skal Gud også åpenbare
dette for dere.
Det er hva apostelen Paulus fortalte oss i:
Filipperne 2:5 La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus.
Og så, umiddelbart etterpå, da sier han i:
Filipperne 3:15 La oss altså, så mange som er fullkomne (så mange som er
teleios, som er det ordet Paulus brukte da han talte om en som er fullmoden og
klar for adopsjon (klar til å få sønnekår). Og siden dette er tiden for adopsjon, da
må vi lese dette nøye, fordi det gjelder oss. Så han sier her...)

Filipperne 3:15 La oss altså, så mange som er (modne, fullkomne og klare for
adopsjon), ha dette sinn. Og hvis dere tenker annerledes i noe, skal Gud
(Den delen av Hans Ånd som bor inni dere, dette lille Lyset og Livet til Gud)
også åpenbare dette for dere.
Så broder Branham sier: "Det er det lille Lyset som kommer inn for å få ham
til å slutte med å gjøre det som er galt." Husk nå at den som er rettferdig, gjør
det som er rettferdig. Og å være rettferdig, det betyr å være vis på en rett måte.
Og du kan ikke være vis på en rett måte uten at Den Hellige Ånd er inni deg, og
viser deg hva som er rett og galt. Han skiller rettferdighet fra urettferdighet.
La oss nå fortsette å lese fra broder Branham mens han fortsetter med å si:
Vel, hvis du kan ta all ondskapen, og misunnelsen, og striden, og
vantroen, ta det ut, da vil det lille knappeformede Lyset, som er Guds Lys
og Kraft, fortsette å vokse, vokse, vokse, vokse, og presser ut vantro. Og
du gjør ikke det ved formaninger om legemlig øvelse. Du gjør det gjennom et
hellig, innviet liv, at Den Hellige Ånd beveger seg gjennom deg.
Ja vel, nå ønsker jeg å stoppe litt her, og si: La oss også se på disse tankene.
For når du blir født på ny, da kommer Lyset (Guds Lys) inn. Det er et faktum.
Det var hva William Branham sa, og det er hva apostelen Johannes sa.
Johannes så Guds Ånd komme inn i Jesus ved Hans dåp i Jordanelven. Han så
Guds Ånd komme over Jesus, og Han ble værende i Jesus. Det var det som
Johannes sa. Så la oss gå til Johannes 1 og lese om Guds Lys som kommer inn
i Hans Sønn.
Johannes 1:1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var
Gud. (Ok, så her fokuserer Johannes våre tanker på Gud.)
2 Han var i begynnelsen hos Gud.
3 Alt ble til ved Ham (Hvem? Gud, han taler fortsatt om Gud), og uten Ham ble
ingenting til av det som ble til.
4 I Ham var liv (i hvem var livet? I Gud. Vi er fremdeles fokusert på Gud her.),
og Det livet (Gud-livet) var menneskenes lys.
5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.
6 Det var et menneske sendt av Gud, hans navn var Johannes.
7 Han kom for å avlegge vitnesbyrd, for å vitne om Det Lyset (for å vitne om
Gud, som er Lyset), for at alle kunne tro gjennom ham.
8 Han var ikke selv dette Lyset (Ikke mer enn William Branham, som heller ikke
var dette Lyset), men var sendt for å vitne om det Lyset. (Gud)

9 Det var det sanne Lyset, som gir lys til ethvert menneske som kommer inn
i verden.
Legg merke til at han her sier: Det Sanne Lyset, som er Gud, som gir lys til
ethvert menneske. Nå, dette Ordet, gir lys til, er fotizo, som betyr å bokstavelig
talt gi lys til.
Så det var Gud Selv som ga fødsel til en Sønn, da Logos gikk ut og brakte frem
det første Lyset ved det Talte Ordet. Det var en del av Logos som gikk ut fra
Gud, for å bringe frem Guds sønn, slik vi så i 1.Mosebok 1:3. Så også
Johannes forteller oss at Gud bringer dette Lyset frem for alle sønner, på
samme måte. Og William Branham lærte oss det samme, da han sa: Ved din
nye fødsel, da sender Gud en del av Seg Selv inn i deg, som et lite lys, som
kommer inn i deg. Det er din nye fødsel.
Johannes fortsetter:
Johannes 1:10 Han (Gud) var i verden, og verden ble til ved Ham, og verden
kjente Ham ikke.
11 Han (Gud) kom til Sine egne, og Hans egne tok ikke imot Ham.
12 Men så mange som tok imot Ham (Gud), dem gav Han retten til ("exousia",
en evne til å ta en riktig beslutning, til) å bli (ginomai - Å bli fullendt, på grunn av
en forutbestemmelse, til å bli fullendt som) Guds sønner, dem som tror på
Hans navn,
13 de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje,
men av Gud.
14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den
herlighet som Den enbårne har hos Faderen, full av nåde og sannhet.
La oss nå hoppe litt frem for å se hvordan denne Sønnen blir døpt med Den
Hellige Ånd.
Johannes 1:29 Dagen etter ser Johannes Jesus komme imot seg, og han sier:
«Se! Guds Lam, som tar bort verdens synd!
30 Det var om Ham jeg sa: Etter meg kommer en Mann som ble til før meg, fordi
Han var før meg.
31 Jeg kjente Ham ikke. Men for at Han skulle bli åpenbart for Israel, derfor er
jeg kommet og døper i vann.»
32 Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden komme ned fra himmelen som
en due, og Han ble over Ham.
33 Jeg kjente Ham ikke, men Han som sendte meg for å døpe i vann, Han sa til

meg: Ham som du ser Ånden komme ned og bli over, Han er Den som døper
i Den Hellige Ånd.
34 Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at Han er Guds Sønn.»
Nå, alle de fire Evangeliene forteller den samme historien, om Guds Ånd som
kommer ned på Ham i form av en due, og Den forblir på Ham. Nå, du kan ikke
se en ånd, en ånd er usynlig. Så den formen som Ånden tok på Seg, ble uttrykt i
et Lys, formet som en due.
63-0804E Å Kalle Jesus på Scenen 135. Legg merke til dette, hvordan blir Han
identifisert, hva gjorde Han? For Bibelen sa i Kolosserne 1:15, at vi tilber en
usynlig Gud. Gud er usynlig. Tror dere det? Så denne personen som kommer
rundt omkring her med naglemerker, og røyk, og blod, og alt mulig annet, det
ville ikke gjort ham til Gud. Vi tilber en usynlig Gud. Han har alltid vært
usynlig, helt til Han identifiserte Seg Selv i Jesus Kristus. Er det riktig?
136 Nå identifiserer den usynlige Gud Seg i deg. Skjønner? Du er Hans
tempel. "Dere er ..." Legemet deres er den Hellige Ånds tempel. Skriften sier
det.
137 Ildstøtten som Moses så, var ikke den usynlige Gud. Den Ildstøtten var
Shekinah-Glory, som representerte at den usynlige Gud var tilstede.
138 Da Johannes døpte Jesus, Guds Sønn, da kom Gud, den usynlige Gud,
Han kom ned i form av et Lys, formet som en due, som svevde ned gjennom
luften. Det var den usynlige Gud som identifiserte Seg i Shekinah-Glory.
Ja vel, så vi ser hvordan Gud kom inn i den førstefødte Sønnen. Og vi har
allerede lest at Han gjør det samme for deg og meg, når vi blir født av Gud.
61-0128 Hvorfor E-79. Nå, til dere mennesker som ønsket å fornye
frelsesfryden, og til dere som… Et eller annet sted har dere mistet den gleden.
Tenk tilbake på hva du gjorde. Forsømte du bønnemøte? Forsømte du å
lese Bibelen? Forsømte du å be hjemme, og be om velsignelsen ved
bordet? Gjør aldri det. Åh du! Det er så upassende for kristne. Uansett hvor
du er, bøy hodet og be. Ikke skam deg over Ham. Be hvor som helst, ser dere.
Og hvis du noen gang, hvor enn du forlot den gleden, at uansett hva det var
som tok den bort, hvilken liten rot av bitterhet som kom inn ... Husk at når en
mann blir frelst, så mye, slik som denne knappen her, blir til Evig Liv i ditt
hjerte. Det er Gud. Når du er i stand til å skyve vekk alle røtter av bitterhet,
da begynner Gud å bre seg ut i deg. Da blir du Guds sønn. En mann ble
skapt til å være gud, til å være en gud. Visste dere det? Han er i Guds bilde;
han er en sønn av Gud; han er lik Ham. Han ble gitt et herredømme

(1.Mosebok 1:26), et herredømme over hele jorden. Det er riktig. … Han var i
Guds bilde. Hva skjedde? Fordi han var vantro mot Guds Ord, da sendte
det ham rett ut igjen for å klare seg selv. Nå prøver Gud å bringe ham tilbake.
Og når du har tro og aksepterer Ham, min broder, bare la det lille Lyset
begynne å vokse ut. Ta bort alle røtter av tvil og bitterhet, og overgi deg
selv til Ånden. Da begynner du å bli en sønn av Gud, en datter av Gud, du
begynne å vokse i Guds nåde. Den Hellige Ånd begynner å bygge Sitt rike
inni deg.
61-0117 Messias E-18. Nå, for eksempel, når en mann blir frelst, da er han
omtrent som ... Det Lyset som kommer inn i ham, er omtrent som denne
lille, hvite knappen på skjorten min. Det er når Gud kommer inn i den indre
delen av et menneske. I den indre delen av et menneske eller ... Et
menneske er satt sammen i en orden, slik som i et tabernakel: Først en ytre
forgård, deretter et hellig sted, og innerst er det aller helligste; Shekinah-Glory,
på innsiden av forhenget.
60-0606 Til Hvem skulle vi gå E-33. Og heller ikke lyset fra noen
trosbekjennelse har det, eller noe annet som er utenfor Jesus Kristus. Han er
Guds Lys. Og Han er Den som gir oss Den Hellige Ånd. Og når vi lever i
Hans Nærvær, da får det oss til å handle annerledes, se annerledes ut, tale
annerledes, være annerledes. For vi vandrer i Lyset. Barn av Lyset, du
lever i Det; du bader deg selv i Det; du nyter Dets livgivende strømmer. Det
var grunnen til at vi måtte komme til Ham for å finne Det. Du finner ikke det
Lyset ved noen trosbekjennelse. Du gjør ikke det, det er trosbekjennelsen din.
Jeg fordømmer ikke trosbekjennelsen din. Hvis du har din trosbekjennelse, og i
tillegg har fått Kristus, amen. Skjønner? Men hvis du bare har fått
trosbekjennelsen din, uten Kristus, da er du i en elendig tilstand. Det er
riktig. Ikke prøv å komme inn slik som det, for det vil ikke gi lys. Du vil vandre av
gårde og snuble hele livet. Du vil aldri være i stand til å forstå hvorfor disse
menneskene gråter, hvorfor de roper, hvorfor de klapper i hendene, taler i
tunger, Guddommelig helbredelse og Guds kraft. Du vil aldri kjenne det ved
noe kunstig lys. Du er nødt til å komme inn i det virkelige Lyset, Jesu
Kristi Lys, som opplyser alle mennesker som kommer. Kom inn i det Lyset.
"Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom
Meg."
58-0112A Hans underverk til å Oppfylle E-32. Åh, hvis Kristus blir presentert
på rett måte, da vil verden respektere det, hvis det finnes noen respekt i dem. Ja
visst, hvis det blir brakt frem som et Guddommelig Lys. Den kvelden da vi

forlot menigheten, hadde han en lykt i hånden. Han sa: "Jeg ville gitt hva som
helst, pastor, hvis jeg bare kunne tro at Gud ville tilgi meg for min synd." Han sa:
"Jeg har drept to eller tre menn, og jeg vet at jeg er en skyldig synder. Men da
jeg så disse tingene som skjedde i den lille menigheten, da er jeg blitt klar over
at det finnes en sann og levende Gud." Jeg sa: "Han vil tilgi deg. Og Han ønsker
å tilgi deg. Og nettopp den hungeren i hjertet ditt, det betyr at Han arbeider med
sjelen din." Han sa: "Hvis jeg bare kunne føle det." Jeg sa: "Du vil føle det." Han
sa: "Når jeg føler det, da vil jeg tro det." Jeg sa: "Tro det, og deretter vil du føle
det." Han sa: "Jeg skulle ønske jeg visste hvordan jeg gjør det." Jeg sa: "Hvor
bor du?" Han sa: "Tvers over fjellet omtrent to miles." "Hvordan kommer du deg
dit?" "Opp over åsene og gjennom stiene." Jeg sa: "Det er veldig mørkt." Han
sa: "Men jeg har en lykt." Jeg sa: "Du kan ikke se huset ditt med lykten." Han sa:
"Nei, det stemmer." Jeg sa: "Så hvordan vet du at du skal komme deg dit?" Jeg
sa: "Bare ta lykten i hånden din, og da står du i lyset. Når du går i riktig retning;
da vil hvert skritt du tar, få lyset vil lyse opp veien." Jeg sa: "Det er slik du
finner Kristus." Stå i Hans Lys. Stå i Hans velsignelser. Stå i Hans kraft. Hvis
du er syk, hvordan skal du bli frisk? Jeg vet ikke, men Han lovet å gjøre det.
Og Den Hellige Ånd er et vitne om Hans Lys og Hans oppstandelse. Bare
vandre i Lyset, og gå i den rette retningen, mot Golgata. Det vil lede deg til
din helbredelse og til din velsignelse. Bare ta Lyset med deg mens du går.
51-0727 Bare Én Sann Levende Menighet E-63. Hvordan har du det, dame?
Nå, jeg antar at vi er fremmede. Jeg tror ikke at jeg noen gang har sett deg i mitt
liv, vi er fremmede i dette livet. Og du har kommet til meg for å få hjelp. Og jeg
oppfatter med én gang at du er en kristen, en troende, fordi den Hellige
Ånd ikke vil omfavne synd. Du har lagt merke til det i møtene, hvis du har
vært her tidligere. Når synd er på plattformen, eller der ute i forsamlingen, da vil
det bli avslørt rett der. Fordi Han tolererer ikke synd; Gud kan ikke gjøre det.
Han er hellig, og Han kan ikke tolerere synd. Og jeg ber deg om å tro at jeg
er Hans tjener, og det gjør du. ... Nå, du er klar over at noe skjer, er du ikke? Du
visste det akkurat nå da jeg begynte å tale til deg. Nå, noe skjedde akkurat da,
ikke sant? Det var ikke ... Den er ikke noe som skader deg nå. Den er her for å
helbrede deg. Så du bildet av Den der tilbake i går kveld? Du var ikke her. Jeg
vil at du skal gå forbi skranken og se på bildet. du vil se hva det er, utseendet
av det. Den beste etterforskeren i Amerika hadde det. Og det henger i dag i en
religiøs sal av kunstverk: Et overnaturlig Vesen. Nå, slik at forsamlingen kan
vite. Jeg vil bare si at etter at vi begynte å tale sammen, så er det kommet en
virkelig søt god følelse over deg. Er det riktig? Hvis det stemmer, løft din hånd.
Hva det skyldes, det er Herrens Engel som tar kontakt. Det er noe galt med deg.

Og jeg er Hans tjener. Akkurat slik som den ledningen i dette lyset er en tjener
for det lyset. Det er ikke ledningen. Det er strømmen som går gjennom den, som
lager lyset. Ledningen kan ikke lage noe lys. Jeg kan heller ikke vite hva som
var galt med deg, eller ha noe Lys for deg. Det er denne Ånden som du nå
føler, Han bringer Lyset.
Så vi ser at hver gang Lyset gikk til en eller annen person, da var det en
helbredelse som fant sted.
1.Johannes 1:7 Men hvis vi vandrer i lyset, slik Han Selv er i lyset, da har vi
samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all
synd.
Og sykdom og plager er et resultat av synd. Det ble brakt til jorden gjennom
ulydigheten til én person. “Ved den Enes lydighet", det brakte helbredelse. Men
du er nødt til å vandre i Lyset, hvis du vil bli renset. For når blodet renser,
da skjer det en dobbelt soning. Du blir renset for din vantro, og for din sykdom.
Begge deler.
Som jeg nevnte forrige uke, om oppdagelsen av lys for helbredelse, i den
vitenskapelige verden?
Rødt lys reduserer betennelse, og kroppen din vil leges fra et sår på kortere tid.
Jeg har en enhet med røde lysdioder for helbredelse av kutt og sår. Det ligger
mye vitenskap bak det. Og NASA har testet det i verdensrommet.
Ifølge Europakommisjonens Forskningssenter, Cordis, som har forsket og
studert effekten av lys for helbredelse. De sa:
“Blått lys er kjent for sin gode effekt til å motstå mikrober, spredning og
betennelser, uten å skade vevet, også i sammenligning med farlig UV-lys. Det
har en lav penetreringsdybde [1-3]. Derfor brukes bestråling av blått lys i de
første stadiene av sårhelingsprosessen, som aller først hemmer
dannelsen av bakteriekolonier, og forhindrer en overdreven epidermisasjon
ved å dyrke keratinocytter, som fører til en tidlig lukking av sår. For senere
sårhelingsstadier, etter at såret er "desinfisert", ble det planlagt å bruke rødt
lys, for å stimulere en akselerert cellevekst [4] av inaktiverte celler som
befinner seg i dypere hudlag, slik som fibroblaster eller stamceller.”
Hvis de bare visste at vi allerede har Lyset inni oss ved dåpen i Den Hellige
Ånd. Men hvis du vil at det Lyset skal spre seg ut forbi sjelen din, og inn
gjennom hele kroppen din, da må du slutte med din bitterhet og din tvil. Som
broder Branham sa:

61-0128 Hvorfor E-79. Bare la det lille Lyset begynne å vokse ut, ta bort
alle røtter av tvil og bitterhet, og overgi deg selv til Ånden. Da begynner du
å bli en sønn av Gud, en datter av Gud, du begynne å vokse inn i Guds
nåde.
Jesus sa i:
Matteus 6:22 Øyet er legemets lys. Hvis altså øyet ditt er enkelfokusert, vil hele
legemet ditt være fylt av lys.
Så hva mener han med det: "Hvis ditt øye er enkelfokusert?"? Han mener at
hvis hele fokuset ditt er på Kristus, som er Ordet, da er du enkeltfokusert, da:
"vil hele legemet ditt være fylt av lys." Og det var nøyaktig det som broder
Branham fortalte oss i det sitatet jeg nettopp leste.
Dere kjenner alle til min studie av de syv fargede lysene i Regnbuen. Gå tilbake
og repeter det, og du vil se hvordan regnbuens forskjellige farger lyser ut via
forskjellige frekvenser. Og jeg tror, slik som i en frekvensgenerator, at Lys kan
lege, fordi hver gang en person ble helbredet i William Branhams kampanjer, da
ville han si: Lyset kom over den personen, de er helbredet, og det gikk over til
denne, de ble helbredet, og videre og videre slik. Så hvis du er redd for denne
COVID19, få det Lyset av Den Hellige Ånd inn i deg, og tillat Den å bygge
seg opp i legemet ditt. Du må dø til ditt selv, og la det Lyset fra Hans herlige
nærvær, ta over ditt dødelige kar.
Matteus 5:13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin smak, hvordan
skal det da kunne bli salt igjen? Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes
ut og bli tråkket ned av menneskene.
Legg merke til at han fortalte dem at: Dere er jordens salt. Og så sa Han til
dem: "Men hvis saltet mister sin smak, hva vil det da være godt for? Det
greske ordet for smak, ble oversatt fra et ord som betyr smakløs, kraftløs,
mangler smak eller entusiasme. Eller sagt med andre ord: Manglende
begeistring, stimulering eller interesse; de var blitt sløve. Og det lyset som
de skulle reflektere, hadde blitt svakt i dem. Fordi Han fortsatte med å si i det
neste vers:
14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.
15 Man tenner heller ikke et stearinlys og setter det under et kar, men i en
lysestake. Da gir det lys til alle som er i huset.
16 På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene slik at de
kan se de gode gjerningene deres og ære deres Far, Han som er i
himmelen.

Symbolet på det karet, eller den kurven, som Jesus refererer til her, som skjulte
Lyset, det var dette livet og velsignelsene som Gud hadde gitt menneskene.
Hvis vi undersøker i Skriften, da finner vi at ordet kurv er brukt 35 ganger. Og i
alle disse finner vi ut at det refererer til fordelene eller velsignelsene fra Gud.
Og det refererer også til deres liv.
Vi ser at Paulus reddet livet da han unnslapp fra Damaskus, og ble senket ned
langs muren i en kurv. Moses ble reddet fra å bli drept av faraos soldater, da
han drev i sikkerhet i en kurv. Jesus viste fram Guds kraft og Guds
velsignelser, da han tok litt fisk og noen brød fra en kurv. Og Han velsignet
dem og mangfoldiggjorde dem. Og etter at alle hadde spist seg mette, var det
12 kurver til overs.
De To Lovene, i 5. Mosebok, her talte Gud til Israels barn, at når de kom inn i
løfteslandet, da skulle de ta fra landets velsignelser, legge dem i en kurv og
gi dem opp til Herren.
Og så ser vi velsignelsene og forbannelsene, i 5. Mosebok 28. Her sa Gud til
folket at de enten ville ha velsignelse eller forbannelse i kurven sin, avhengig
av deres holdning til Hans Ord.
Så vi ser viktigheten av det som Jesus fortalte til folket i dette symbolet. Han sa:
Dere er verdens Lys. Dere er lampene til denne verden for å vise dem veien.
Men hvis du blir så involvert i livet ditt, og i de velsignelsene som Jeg har
gitt deg, da vil du ikke mer være til noen nytte for Meg, og heller ikke for denne
verden som du skal reflektere Mitt Lys for.
Se hvordan broder Branham avviste rikdom, for å kunne holde sitt fokus på
Kristus. Likevel finner vi så mange i dag som bygger sine egne riker, på
bekostning av andre menigheter som var små fra begynnelsen av. Så mange
små menigheter som har slitt, som bare måtte pakke sammen sine telt, fordi de
store menighetene løp etter deres får. Det var akkurat det som David hadde
gjort. Og Gud forbannet ham for det. Og han høstet veldig vanskelige tider på
grunn av det som han gjorde. Og derfor må vi ta hensyn til den rikelig fylte
kurven som representerer oss foran Gud, og sørge for at lampene våre er
trimmet og brennende, for at vi ikke skal ende opp som resten av Laodikea, de
som ser på sin rikdom og sin overflod. Og fordi de var blitt velsignet med så
mye, så glemte de snart hvor den kom fra. Og dermed så ser vi at velsignelsene
fra Gud, viste seg å bli til en forbannelse. Hvorfor? Fordi de så på gavene, i
stedet for på Giveren av Gavene.

Jeg vet ikke hvorfor menn streber etter å ha en stor medlemsmengde, når Han
uansett ikke kommer etter en stor gruppe. Broder Branham sa, fra sin tale:
65-0418E Forandrer Gud Sin Mening om Sitt Ord 7. Nå, det er en liten
gruppe. Husk, det er ingen stor gruppe som Han kommer for å hente. “Frykt
ikke, du lille flokk; det er deres Fars gode vilje å gi dere Riket.” Skjønner?
Broder Branham sa i talen:
57-0120E Gud Holder Sitt Ord 108. “Akabs motiver var gale. Han prøvde å
gjøre seg selv viktig for å lokke Josafat.
109. Og det er det samme som djevelen prøver å gjøre i dag. "Ja, vi er de
største." Ja visst.
110. Guds menighet har alltid vært i mindretall, helt frem til Jesus kommer.
"Frykt ikke, du lille flokk; det er deres Fars gode vilje å gi dere Riket." Det
er riktig. Vi er i mindretall. Men det er i orden. Så lenge Gud er der, er det
fremdeles overflod for meg, og jeg vet at det er for deg. For hvis Gud er med
deg, hvem kan da være imot deg.
Og igjen fra hans tale:
57-0611 Livet er Helbrederen E-67. To tredjedeler av verdens hedninger, og
så en tredjedel ... Hva betyr en hedning? En vantro. To tredjedeler av verden
utgjør den gruppen. Og de sier at vi ikke trenger noen flere tegn. Og se på de
kristne, de såkalte. Se på disse forskjellene der blant dem, vantro. Det er bare
en liten prosent av de kristne som tror på Guddommelig helbredelse.
Svært få av dem tror det. Hvor mye mer trenger vi ikke Herren Jesus i Hans
oppstandelseskraft i kveld? Nei, ikke rart at Han sa: "Frykt ikke, du lille
flokk. Og trang er den porten, og smal er den veien, men det vil være få
som vil finne Liv.
Og han sa i talen:
59-0712 En Total Overgivelse 26. Jeg vil at dette tabernaklet, nå som dere er
oppe og går, da vil jeg at dere fortsetter å jage mot målet for det høye kall.
Uansett hva dere gjør, hold dere tett sammen. Vær så sammensveiset som
dere kan være. Og alltid med en arm rakt ut, for å nå andre og få tak i noen
andre, for å bringe dem inn. Men i denne troen som vi nå forkynner, og
oppriktig kjemper for, ikke beveg dere én tomme bort fra den. For hvis dere
tror at jeg er Hans tjener, da er dette Guds program. Det vil aldri være i flertall.
Det vil alltid være i mindretall, alltid har vært, og det vil alltid være det. Men
husk at det er skrevet: "Frykt ikke, du lille flokk; det er deres Fars gode vilje å
gi dere Riket."

Og nå vil jeg gjerne lese en profeti av broder Branham, som han har hentet fra
Skriften. Fra Budskapet:
60-0609 Vær Ikke Redd 64. “Herre, himmelens og jordens Gud, timene smyger
seg fremover. Natten blir mørkere; lyset på jorden dør ut. Snart skal Du være
her. Det er snart helt mørkt, og ingen mennesker kan arbeide. Det vil komme en
kontrollerende makt i dette landet, som vil stenge slike møter som dette. Snart
vil vi ikke være i stand til å ha et slikt møte mer; det vil til slutt ebbe ut. Du sa i
Din Bibel at de ville forene seg sammen; Du sa at de ville gjøre det, og det vil
de. Og det vil komme en stor rystelse blant folket. Og bare de som har fått
anerkjennelse i denne store føderasjonen, vil kunne holde møter. Og det vil
være en intellektuell gruppe. Ånden vil bli skjøvet ut, inn i mindretallet.
Men du sa: "Frykt ikke du lille flokk. Det er deres Fars gode vilje å gi dere
Riket." Så jeg ber, Far, at mens det ennå er Lys som vi kan vandre i, og vi
har denne fantastiske nasjonen som vi bor i, vi har religionsfrihet, vi kan fortsatt
be, og fortsatt ha helbredelse og tjene deg, la folket stige inn i Lyset mens
Lyset er her. Jeg ber om at du vil salve meg i kveld; hjelp meg, O Herre! Jeg
ber om det i Jesu navn. Amen.
Og jeg vil tale om Lyset mens vi ennå er i stand til å vandre i Det. Jeg vil
fortsette denne ettermiddagen, med å søke i Skriften etter symboler og lignelser
som Jesus brukte. Og vi vil undersøke hvordan vi anvender dem i denne tiden.
For broder Branham sa i Budskapet Shalom: "Hele Det Nye Testamente taler
om denne tiden." Derfor, når vi leser fra Det Nye Testamentet, da må vi alltid
huske på at det taler om denne tiden.
Matteus 6:22 Øyet er legemets lys. Hvis altså øyet ditt er enkelfokusert, vil
hele legemet ditt være fylt av lys.
Nå, det ordet, enkelfokusert, ble oversatt fra et gresk ord som bokstavelig talt
betyr: Å ikke være flettet sammen, eller viklet sammen med andre. Med
andre ord, Han forteller oss at hvis ditt øye kun er fokusert på én ting, da vil
lyset ditt være stort. Og så sier han…
23 Men dersom øyet ditt er ondt, vil hele legemet ditt være fullt av mørke.
Og det greske ordet for ondt, er poneros, som betyr: Full av anstrengelser og
irritasjoner.
Med andre ord: Så full av forstyrrelser, at det ikke finnes noe fokus.
Fokuset ditt kan bli uskarpt av mange forstyrrelser. Det er akkurat slik som
mye støy, det kan dempe ut det du måtte trenge å høre.

Når det er mange røster, da er det vanskelig å høre tydelig den ene som du
trenger å høre. Har du noen gang vært i et rom fylt med folk som snakker, og du
kan knapt høre deg selv tale når du prøver å fortelle noe til noen? Og hvis du
nesten ikke kan høre deg selv tale, hvor mye verre er det å høre den som du
samtaler med. Dere har alle hørt uttrykket: "Det er så bråkete at jeg ikke en
gang kan høre meg selv tenke".
Og hvis livet ditt er så fullt av aktiviteter, og du løper hit og løper dit. Hvordan
kan du fremdeles høre den stille lille Røsten fra Gud som prøver å tale med
deg, og ha fellesskap med deg? Skriften forteller oss: "Hvis en trompet gir
en usikker lyd, hvem kan da forberede seg til slaget?" Og hvis du ikke en
gang kan høre deg selv tenke, hvordan skal du da høre Guds røst midt i alle
disse forstyrrelsene i livet ditt?
Så mange ønsker å være slik som broder Branham, og ha det forholdet som
han hadde til Gud. Men hvor mange vil gjøre det som han gjorde, for å ha det
forholdet? Hvor mange av dere står opp tidlig om morgenen, og går ut av huset,
bare for å være alene med Gud?
Hvor lenge er du villig til å sitte i stillhet bare for å vente på et svar fra Gud? Hør
på dette sitatet fra Budskapet:
58-1005M Hør Hans Røst 62. “Men det er så mange røster i dag som tar
Herrens røst bort fra oss. Det er røster av fornøyelser. Så mange
mennesker lytter til det, hvor de kan dra og ha det kjekt. Og mange av dem
bekjenner at de er kristne. En slags gammel rock-and-roll som dukker opp, og
de kan bare ikke lytte til hva Gud ... De sier: "Vel, jeg er kristen, jeg leste et vers
i Bibelen i dag. Ja, 'Jesus gråt. '" Det er det hele, bare fortsetter videre. Men
nå, når det gjelder å virkelig gå ned på kne og be, da fikk de så mange
andre ting å gjøre. Det er så mange røster i verden, så mange ting som
tiltrekker seg vår oppmerksomhet bort fra Gud.
Vel, jeg har vist dere det sitatet hvor broder Branham sa: "For at det lyset skal
vokse inni oss, må vi hellige oss selv, og innvie oss til Gud."
Altfor mange mennesker, endog iblant oss, rett i dette Budskapet, vil fortelle deg
at broder Branham levde et innviet liv. Og de vil også si at de skulle ønske at de
hadde et slikt forhold til Gud som han hadde. Men de er ikke villig til å leve et
innviet liv, slik som han gjorde, et liv som er helliggjort og satt til til side for
tjeneste, slik som han gjorde. Et liv som blir Helliget ved Guds Ord og bønn.

Jeg tror at vårt største problem i denne menigheten, og i Budskapet generelt, er
at økonomien har vært for god. Og vi trenger å be om at Gud vil fjerne disse
forstyrrelsene som har dradd oss i alle retninger. Og jeg sa tilbake i oktober
2003, til denne menigheten at "Det som menigheten trenger i dag, er en stor
depresjon for å få oss til å fokusere tankene våre." Broder Branham sa: "Det er
nødvendig med et press for å bringe menigheten sammen", og vi ser nå
begynnelsen på det presset.
Du sier: Hvorfor vil du si det, broder Brian? Jeg sier det fordi vi vet fra en
stadfestet Guds profet, at veien opp, er ned. Og veien opp, er en bortrykkelse.
Og vi vet at den vil komme i en tid som er veldig nede økonomisk sett.
Laodikea er rik, og har fått overflod, men er fattige med Gud. De er blinde for
Ham. Men når den store depresjonen kommer, vil vi bli tatt opp for å være
sammen med Ham. Så veien opp, er ned. Dere ser det?
Branham sa i talen:
63-0120M Guds Røst I Disse Siste Dager 26. Og, i dag, én grunn til at
menigheten er i den tilstanden som den er i, er fordi det er så mange
røster, så mange andre røster som kan trekke menigheten bort fra Guds
Røst, slik at det er svært tvilsomt om mange vil høre Guds Røst, selv om
Den talte like i deres midte. De ville kanskje ikke en gang forstå Den, fordi
Den ville være en fremmed ting for dem. De har blitt så opptatt med røstene i
tiden!
27. Og hvis vi la merke til det, da vi leste fra Skriften, at Guds Røst var
fremmed for dem.
28. Og det har blitt på den måten igjen i dag, at Guds Røst…Det er så
mange andre røster. Og dersom Gud så lovet at Han ville gi oss Den, og hvis
andre røster er i motsetning til Guds Røst, da må det være vår fiendes
røst, for å forvirre oss, slik at vi ikke skal forstå Guds Røst når Den taler.
Har du noen gang sett disse bildene som er så fulle av farger og linjer og kurver,
og det er så mange detaljer der, at du egentlig ikke kan se bildet. Men hvis du
bare begynner å fokusere på det bildet, og fortsette å fokusere inntil fokuset ditt
blir singel, da vil du til slutt se det skjulte bildet. Og det er det som Jesus forteller
oss her. Hvis vi tydelig er fokusert på Ordet, da vil lyset vårt være stort.
Men hvis vi har så mange forstyrrelser, da blir det lyset som vi måtte ha, helt
mørklagt av forstyrrelsene.
Jesus fortsetter med å si:
Matteus 6:23 Hvis lyset som er i deg, er mørke, hvor stort er ikke da mørket!

Vel, dette er veldig symbolsk, det Han sier her. Hvis lyset som er i deg, er
mørke, hvor stort er ikke da mørket. Se for deg at du har lys, og lyset er en
lampe for din fot. Men hva om lyset, eller den lampen, blir så mørklagt av sot
fra veken, at du ikke en gang kan se noe lys komme ut av lampen. Det er
akkurat slik som alle de forstyrrelsene vi har rundt oss i dag. Det trekker
oppmerksomheten vår bort fra Guds Røst til oss. Så det lyset som vi har, det
blir i realiteten det som faktisk blinder oss. Fordi de alle sier: Vi har en
profet, så vi er ok. Og likevel så lytter de ikke til profetens røst, og de bryr
seg ikke om Budskapet hans.
Og apostelen Paulus fortalte oss det samme i:
2.Korinterne 4:3 Men hvis også vårt evangelium er tildekket, så er det blitt
skjult i dem som går fortapt,
4 i de vantro, de som har fått sine tanker forblindet av denne tidsalders gud,
for at ikke lyset fra herlighetens evangelium om Kristus, som er Guds bilde,
skal skinne for dem.
Legg merke til at det er djevelen som bruker Evangeliet til å blinde folket. Det
finnes flere komplette sett med taler fra Guds røst der ute, enn det har vært på
noe annet tidspunkt i menneskehetens historie. Og likevel så er der også mer
fordervelse og flere forstyrrelser enn på noe annet tidspunkt.
63-0116 Aftentidens Budbærer 69. Jeg tror på ekte Bibelsk hellighet. Og jeg
tror ikke på denne fordervelsen og de råtne greiene, kalt Hollywood, som står
som et eksempel foran vårt folk. Og jeg har alltid vært imot det. Og jeg tror at en
mann som har Guds Ånd i seg, ville være imot det, fordi Guds Ånd vil vitne for
ham om at “det er galt”.
70 Nå tror jeg at det er en av…Vi pleide å reise over til Paris for å ta nakenmodeller for å kle av våre kvinner, nå kommer Paris over hit for å ta våre.
Skjønner? Hollywood styrer verden. Og den nakne moten vi har i dag, går
forbi Frankrike (bare tenk på det!), drukkenskap, voldelige, umoralske stedet, og
allikevel, Hollywood overgår alt sammen.
71 Og alle våre TV-er, alt hva de har på den, er usensurert, bare skitne vitser
og råtten korrupsjon, det sprer seg over alt. Og folket, djevelen…For noen år
siden ville vi ikke sende barna våre til—til kinoene, vi tidlige pinsevenner, men
nå har djevelen sneket en inn, og satt det rett inn i våre hus. Ser dere? Så han
bare brakte kinoene rett inn.
Og jeg vil gjerne få legge noe til det. For dette ble sagt på 60-tallet, da det
fremdeles var sensur. Men nå er det alt sammen på internett. Det pleide å være

slik at hvis du ønsket å se et bestemt show eller en film, da måtte du vente på at
TV-selskapet skulle sette det på sendeplanen. Slik som hvert år rundt
påsketiden, da fikk vi se Ben Hur og de ti bud. Men vi var nødt til å vente.
Nå kan du slå på datamaskinen og bare gå til "Youtube", "Netflix" eller Amazon
"Prime". Og der kan du se omtrent hvilken som helst film som noen gang er blitt
laget. Og jo mer du finner ut at de fleste av disse Hollywood-kjendisene, driver
med Satanisme, barnetortur, sodomi og ofring av barn. Hvis du er en kristen i
noen som helst form, eller til og med bare et normalt menneske, da ville du ikke
ønske å se noe som helst av det som Hollywood har å tilby.
Det er interessant at til og med navnet, "tell-a-vision" (televisjon), det betyr at de
ønsker å fortelle deg en visjon. Og så må du være på riktig "kanal". Og slik
som i den okkulte verden, der kaller de det kanalisering av ånder. Og den tingen
med en kanal, er at hver kanal bruker programmering, for å gi deg det
programmet som du leter etter.
Fortelle en visjon, kanalisering og programmering? Dette er alt sammen okkulte
begrep. Og de har brakt dette rett inn i alle hjem over hele denne nasjonen. Det
er grunnen til at William Branham, Guds profet, fortalte oss: "Hvis du skal
anvende Tegnet, må du sparke den tingen ut av døren."
63-0901M Tegnet 365. Det var det de gjorde i Egypt. Det var det de gjorde i
Jeriko.
366 Hvis du vil lese om et til, Apostlenes Gjerninger 16:31. Paulus sa til
fangevokteren: Tro! Jeg er budbæreren for tiden. Tro på Herren Jesus
Kristus, og du og ditt hus skal bli frelst. Stemmer det? Tro for ditt hus.
Bring dem alle under det. Nå har du sett Himmelens Gud utføre et mirakel. Det
er før dommen. Tror du det? Ja! Hva kan jeg gjøre?
367 Han sa, Reis deg og bli døpt. Paulus tok ham med ut og døpte ham, sa:
Tro nå på Herren Jesus Kristus, og du og ditt hus skal bli frelst.
368 Tro hva da? Tro Herren Jesus Kristus, for ditt hus. Anvend Tegnet for
ditt hus.
369 Så hva gjør du når du anvender Det for ditt hus? Flytt alt søppelet ut.
Få alle de korte skjørtene, og shortsene, og kortene, og sigarettene, og TVapparatene, og den slags, og spark det på dør. Du skal anvende Tegnet;
du kan ikke tåle dette. Ja visst. Ta alt sammen ut. Alle dansene, og festene,
og rock ‘n’ roll, og vulgære aviser, og tingene som er av verden, spark det
på dør. Si: Vi rensker opp på dette stedet her.

Og det er slik du helliggjør deg selv og ditt hus, og gjør deg rede for
bortrykkelsen. Men vil folket gjøre det? Det vil de ikke.
Hør etter, du er nødt til å være disiplinert. En disippel er ikke en disippel uten
disiplin. Rotordet for disippel, er disiplin. Og du må sette et alter inn i hjemmet,
og du må planlegge din bønnetid, ellers vil den komme bort fra deg.
Da barna mine var små, planla vi bønnetid hver kveld før de la seg. I dag, med
barna ute av redet, planlegger vi 7:30 til 8:00 til vår bibeltid og bønn. Vi ber for
hver av dere med navn, og alle de vi kjenner rundt om i verden, vi nevner hver
og en ved navn, og ber for hver person vi kjenner og elsker.
Og det er slik vi viser vår kjærlighet til dere, og til alle våre venner og familier
rundt om i verden. Men hvis vi ikke planla en bestemt tid for dette, da ville vi ikke
komme inn i bønnen vår. Og vi prøver da å ta det igjen når vi er kommet i
sengen. Og tro meg at det ikke er noen måte å komme til Gud på. Det viser
Ham at Han ikke er øverst på listen din, men nederst.
Broder Branham sier i talen:
63-0608 konferanser 319. “La oss ha en, slik som i Apostlenes gjerninger 4,
og dere bekjenner alt dere har gjort som er galt. Og rett over bordet der du
er, det alteret der vi ber om velsignelsen over maten ... Det er et
familiealter, bordet, der du takker Gud for det daglige brødet.
63-0120E Bare Én Gang Til Herre 133. Dere fedre, dere mødre, er dere klare
til å etablere et alter i deres hus, og til å ta den TV-en ut? Er dere klare til å
ta den kortstokken bort fra bordet? Disse tegneseriene som barna deres leser,
og som forbereder deres lille sinn på en rystelse som Djevelen kommer til
å gi dem. Er dere klare til å etablere det gamle familiealteret igjen? Eller
ønsker dere bare å fortsette slik som nå? Hvis du ønsker å fortsette, da er du
ikke i stand til å komme ennå. Men jeg ber om at du vil bli som Samson, at du
ser kostnaden, og at du er klar: "Herre, la meg dø sammen med dem."
134 Han visste at om Gud svarte på bønnen hans, hva det ville koste. Mange
mennesker, jeg har sett dem helt siden jeg startet her, de kommet opp til alteret.
Og Den Hellige Ånd kommer til dem, men de vil ikke dø. De ønsker å leve i
denne verden. Du kan ikke tjene to guder samtidig. Er du klar for å gi slipp
på alle ting for å tjene Gud? Hør på hva Samson roper: "Herre, bare denne
ene gangen til."
61-0101 Åpenbaringen kapittel 4 pt. 2, De 24 eldste 11. Så vi gjorde det ved
sengekanten da vi sto opp, for deretter å komme inn til bordet. Og der var det

vanligvis et lite familiealter, de samler seg rundt bordet og ber ...
12. Og så, vi prøver alltid å gjøre det til en vane å be om kvelden før vi
legger oss. Det har jeg gjort siden jeg først ble omvendt. Jeg står opp om
morgenen, og det er for mørkt og for tåkete til at jeg kan gå. Jeg vet ikke hvor
jeg skal gå. Men jeg bare ber Ham å ta min hånd, og veilede meg gjennom
dagen...
55-1001 Forventning 70. Må den store Ildstøtten som ledet Israels barn, svaie
over denne talerstolen i kveld, komme ned og bevise Herren Jesu oppstandelse,
slik at folk vil være uten unnskyldning da. Helbred de syke i kveld, Far, gjør at
de blinde kan se, de døve kan høre, de stumme kan tale, og de forkrøplede kan
gå. Helbred hjerteproblemer, kreft, og alle forskjellige slags problemer. Gud, jeg
ber om at du vil reparere sammen de ødelagte hjemmene, og gjøre det slik
at de som er i hjemmet, de som er likegyldige, fedre og mødre som ikke ber, gi
dem en opplevelse i kveld, at de vil starte et familiealter i sine hjem. Gi det,
Herre.
Men hva har skjedd over de siste 40 årene? Folket er blitt til et folk som er
blindet for dette Evangeliet, det som de erklærer å tro. Det er fordi de har latt det
bli så utvannet, slik at det ikke lenger betyr så mye for folket å ha det. Det var
en tid da vi ønsket å høre på Guds profet i timevis hver dag. Jeg kunne ta
en telefon til en av de troende, og i bakgrunnen ville du høre lydbåndet gå.
Noen ville kjøre opp i bilen sin, og vi hørte Guds røst fra deres høyttalere.
Og i de dager hadde vi ikke de fulle bibliotekene som vi har i dag. Det var på
den tiden da vi bare kunne få tak i en håndfull med lydbånd. Og den gangen
ville vi gladelig brukt alt vi hadde, for å få et lydbånd eller to av profeten. Men
nå, når det er blitt så billig, og vi trenger bare å betale $10 for et helt bibliotek
som inneholder alle de talene som noen gang er blitt talt inn av Guds profet.
Ellers kan du også bare laste dem ned gratis. Og nå, når folket har fulle sett
med taler i omtrent hvert eneste hjem, nå vil du ha vanskeligheter med å høre
at det er noen som lytter på en tale.
Nå, jeg sier ikke at dere ikke gjør det. Men du vil ha vanskeligheter med å
finne folk som lytter når de kjører bil, eller når du ringer til dem. Så jeg
spør: "Hvilke røst lytter vi til da"? Hva har fått dine tankers oppmerksomhet så
mye, at du ikke er fokusert på Guds røst til oss i denne tiden?
Broder Branham sa i talen:
63-0120M Guds Røst 31. Det er så mange røster på jorden i dag, at det
sannelig er en vanskelig ting, fordi det overdøver den Overnaturlige Røst.

Det er så mange intellektuelle røster, veldige røster fra mektige menn som er
intellektuelle, som, med sine intellektuelle egenskaper, til og med ryster
nasjonene. De er ikke bare døgnfluer, men de ryster nasjoner, og fører store
organisasjoner sammen, store kampanjer, blomstrende. Og en person kan lett
bli litt forvirret. Det er nok til å forvirre dem, slik som disse tingene foregår og
har fremgang. Og det er røster som står frem og gjør disse tingene, og det
forårsaker at Guds Røst blir satt ett eller annet sted i bakgrunnen, den
sanne Guds Røst.
32. “Og Guds Røst,” sier de, “hvordan vil vi vite at det er Guds Røst?” Fordi,
for i dag…Den gang fantes det en stadfestet profet. Nå, i dag, hvordan vi
kan vite at det er Guds Røst? Det kan vi fordi vi ser at det skjer en
manifestasjon av profetens Ord. Det er Guds profet. Og en sann Guds
Røst bringer bare tilbake den virkelige, levende, Overnaturlige Gud, med
Sitt Overnaturlige Ord, med den Overnaturlige manifestasjonen av det
Sanne Ordet. Da vet vi at Det er Guds Røst. Fordi, og den Over-…Det er så
mye annet i de andre områdene, som omtrent overdøver Den. Men, husk,
Den vil glinse, Den vil komme fram! Den vil gjøre det.
33. Nå, det er en røst i dag i politikkens verden. Det er en veldig røst. Og
folk, absolutt, i denne svært politiske tiden, de vil…Det er helt innblandet i
menighetene deres og alt mulig. Og mange ganger, som vi har sett nå helt
nylig, er politikkens røst faktisk sterkere enn Guds Røst i menighetene,
ellers ville ikke det amerikanske folket ha gjort hva de nettopp gjorde. Skjønner?
De ville aldri ha gjort det. Hvis Guds Røst hadde blitt holdt i live i
menigheten, ville de aldri ha gjort de feilene. Men politikkens røst er så
mye sterkere på jorden i dag enn Guds Røst, inntil folk har solgt sin kristne
førstefødselsrett for en gryterett av popularitet, utdannelse, og politisk makt. Det
er slik en skam å se det.
Og så ser vi at de mange røstene har rotet til folks sinn, og at de er blitt blinde
og døve for Guds røst i denne tiden.
Nå, Paulus sa at denne verdens gud har forblindet sinnet til folket. Og Guds
profet, William Branham, sa i talen:
62-0607 Å Ikle Seg Guds Fulle Rustning 104. For å være vantro mot Ordet,
da er du blind. Forkynnelsen av Evangeliet forblinder den vantro.
Og igjen i talen:
60-0328 Er Noe for Vanskelig for Herren 20. "Hvor vi burde tenke over det i
dag, at forkynnelsen av Evangeliet forblinder den vantro. Ikke rart at de ikke
kan se: de er forblindet. Gud sier: "De har øyne, men kan ikke se, ører, men

kan ikke høre." Gud, om det er noe som jeg vil at Han skal gjøre for meg, det er
å åpne mine åndelige øyne, slik at jeg kan gjenkjenne Ham, og se meg
rundt og se Ham, for Han er overalt. Jeg vil se Ham og være så kjent med
Ham, slik at jeg vil kjenne Ham helt fra første blikk. Jeg vil gjenkjenne at det er
Gud. Det er mitt hjertes begjær, å være slik Abraham var.
Idet vi avslutter nå, la meg bare si dette: Jeg tror at vi skulle be om åpenbaring
mer enn noe annet. For hvis ikke Gud åpner øynene våre, da vil vi aldri se
Guds Rike. Og hvis vi ikke kan se Guds Rike, hvordan kan vi da forvente å
gå inn i det? Så hvis vi ikke ser Guds Rike, da er vi fortapt i våre synder, og vi
er på vei til helvete. Det er hvor alvorlig dette Evangeliet skulle bli tatt.
Menneskene som sier: Hva betyr det enten vi kjenner det, og forstår det,
eller om vi ikke gjør det. De eneste som kan si noe slikt, er de som ikke forstår
det. Ellers ville de aldri kommet med en uttalelse som det. Det betyr virkelig
noe, hva du vet og hva du ikke vet. Hvordan kan du tilbe Gud i Ånd og i
Sannhet hvis du ikke har Hans Ånd og Hans Sannhet inni deg? Da er din
tilbedelse forgjeves. Paulus sa i 1.Korinterne 2 at "Ingen mennesker kan
forstå de tingene som er av Gud, uten at Guds Ånd er i ham." Og Han sa
også, om disse som var uten dåpen i Den Hellige Ånd, at "De ting som er fra
Gud, er bare dårskap for dem. Og det er umulig for dem å forstå de ting
som er fra Gud."
Derfor, vandre i Lyset, så vil du bli fylt med Hans Lys. Og det å vandre, det betyr
ikke å sitte rundt omkring, det betyr å aktivt følge Ham, som er Lyset.
Johannes 12:35 Da sa Jesus til dem: Ennå en liten stund er lyset hos dere.
Vandre mens dere har lyset, så ikke mørket skal overvinne dere. Den som
vandrer i mørket, vet ikke hvor han går.
Kan dere ikke se at dette gjelder i dag! Han taler om Lyset. Og den Ildstøtten
er her. Og vi skulle vandre som om vi virkelig tror at Han er her. Han sa: Lyset
er bare her for enda en kort stund. Så du bør helst vandre med det Lyset
mens Han fremdeles er her, slik at vi kan vandre sammen med Ham.
Og så sa Han: Den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går.
Og hvor mange vandrer i dag i mørket, etter å ha avvist Ildstøtten. Og likevel så
forkynner de himmelen. Og de tror at de skal til himmelen, mens de forbanner
selve den Gud som er her for å lede oss inn i tusenårsriket.

Han sa: De vet ikke engang hvor de går. Da sier Jesus i:
Johannes 12:36 Tro I (Det greske ordet, eis, kan også bety i) lyset, mens dere
har lyset, slik at dere kan være lysets barn.
Nå, den eneste måten som du kan tro I Lyset, det er å tro mens du er INNI
Det. Hvis du vandrer I Lyset, slik Han er I Lyset, da blir dine synder vasket
rene av lammets blod, og dere har fellesskap med hverandre.
Men du er nødt til å være INNI Lyset for å kunne tro I lyset. Disse tingene talte
Jesus, og gikk bort og skjulte seg for dem.
Se, Alpha er blitt Omega. Og i Johannes 12 leser vi:
Johannes 12:37 Men selv om Han hadde gjort så mange mirakler framfor
dem, trodde de ikke på Ham.
Legg merke til at det var mengden av mirakler som endte opp med å gjøre
folket blinde. Hvorfor det? Fordi det var blitt så vanlig for dem. Og det er den
samme tingen som har skjedd i denne tiden.
Idet vi leser disse avsluttende ordene denne kvelden, så vil jeg at dere skal se
hvordan det eneste Lyset som vi skal fokusere på, er Kristus. Han er Den
Salvede, fordi Han mottok Sin Salvelse fra Ham Selv, den Store som Salver,
Herlighetens Far.
Og mens dere leser Johannes 12:38-50 sammen med meg, da vil jeg at dere
legger merke til at Jesus taler om dette Lyset, og om vandringen i Det, og om
en dobbelthet med Faderen. Det er det Lyset som vi skal vandre i, for å forstå
forholdet mellom Faderen og Hans Sønn, slik at også vi kan gå inn i en
dobbelthet med Faderen. For Kristus, salvelsen i deg, er ditt håp om
herlighet. Og vi vet at Gud er Herlighetens Far, og at Han er kommet for å gi
deg Ånden, som er Hans Visdomsånd og Åpenbaringsånd til kunnskapen
om Ham Selv, ifølge Paulus, i Efeserne 1:17-18.
Til slutt hører vi at Jesus forteller oss i:
Johannes 12:38 for at profeten Jesajas ord skulle bli oppfylt, slik han har sagt:
Herre, hvem trodde vårt budskap? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart?
39 Derfor kunne de ikke tro, for Jesaja sa også:
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.
41 Alt dette sa Jesaja da han så Hans herlighet og talte om Ham.
42 Likevel var det mange, selv blant rådsherrene, som trodde på Ham. Men på

grunn av fariseerne bekjente de Ham ikke, så de ikke skulle bli utstøtt fra
synagogen.
43 For de elsket ære fra mennesker høyere enn ære fra Gud.
44 Men Jesus ropte og sa: «Den som tror på Meg, tror ikke på Meg, men på
Ham som sendte Meg.
45 Og den som ser Meg, ser Ham som har sendt Meg.
46 Jeg er kommet som lys til verden, for at hver den som tror på Meg, ikke
skal bli i mørket.
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.
49 For Jeg har ikke talt av Meg selv. Men Faderen som har sendt Meg, gav
Meg bud om hva Jeg skulle si og hva Jeg skulle tale.
50 Jeg vet at Hans bud er evig liv. Det som Jeg da taler, det taler Jeg slik
som Faderen har sagt Meg.»
La oss bare bøye våre hjerter i bønn

