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I forrige uke så vi på et avsnitt hvor broder Branham sa: 64-0614M 
Avdekking av Gud 17 Herre Jesus, Ditt Ord er Sannheten. Og i denne 
vanskelige tiden som vi lever i, folkeslag mot folkeslag, epidemier, 
jordskjelv på mange steder, menneskers hjerter svikter av frykt, vi ser 
håndskriften på veggen. Nå, det er i den naturlige verden, for at hele 
verden skulle se dette. Men nå, det finnes også en åndelig verden. Og 
vi ser de store hendelsene, og vi ønsker å snakke om dem i dag.  
 
Og vi så at det er to verdener hvor mennesket tilbringer sin tid. Det er enten 
i den naturlige verden, som skal gå til grunne, eller I den åndelige verden, 
hvor Gud har Sin bolig. Det er Det evige riket. 
 
Vi leser også i den samme talen: 64-0614M Avdekking av Gud 137 Ser 
dere, det var så mektig det som folket så, de så Jehova komme ned i 
denne Ildstøtten, og begynte å ryste jorden, og tingene som Han gjorde, 
og fjellet var i brann. Og endog: Hvis noen prøvde å gå til det fjellet, da 
døde de. Det var så mektig at selv Moses var redd for rystelsen. Så, 
hvis Han den gangen bare rystet fjellet, så vil Han denne gangen ryste 
himlene og jorden.  
138 Hva med Denne Herligheten? Hvis det var tildekket med et naturlig 
dekke, da er dette tildekket av et åndelig dekke. Så ikke prøv å se på 
det naturlige; bryt inn i Ånden og se hvor du er, se hva slags tid vi lever i.  
 
Vel, dette er problemet slik jeg ser det, grunnen til at folk bare ikke kan 
forstå dette Budskapet, og hva Gud gjør i dag, i 2021.  
 
Åh, de kan gå tilbake og se på 1933 ti 1965, og tale om hva Gud gjorde 
tilbake da, men hva med i dag. Hvis Gud er «Jeg Er», da lever Han ikke i 
fortiden, men alltid i nåtiden. Og derfor, som broder Branham sa: Vi må få 
våre øyne bort fra den naturlige verden og fokusere på det åndelige riket, 
hvis vi skal forstå hva Gud gjør akkurat nå, i 2021. 
 
Åh, folk kan se tilbake på 60 årene og si at Gud sendte en profet. Og de vil 
til og med erkjenne at Gud var sammen med den profeten og støttet 
profetens ord. Det er hva vi kaller: Stadfestelse. Men fordi de ser tilbake i 



tid, da går de glipp av det faktum at selv om Gud tok sin profet av scenen, 
så har Gud Selv blitt værende igjen på scenen for å fullføre det Han lovet å 
gjøre i Sin Parousia. Og de fleste går glipp av det. 
 
Så vi ser på dette å være fokusert på det Åndelige riket, Ropets verden. Det 
var ikke William Branham som kom ned med et Rop, det var Gud Selv som 
kom ned med et Rop. Og Hans profet fortalte oss at Ropet er Budskapet. 
Så vi må fokusere på det Åndelige riket hvor Gud Selv kom ned. Og ikke 
fokusere på redskapet, karet, eller den naturlige tildekningen som Gud 
pleide å erklære Sitt nærvær sammen med. 
 
Og slik som broder Branham påpekte i denne talen: Avdekkingen av Gud, 
at folket gikk glipp av Gud på Moses sin tid, fordi de fokuserte på den 
naturlige tildekningen som Gud brukte, men unnlot å fokusere på det 
Åndelige riket, der hvor Gud har Sin bolig. 
 
Matteus 6:22 Øyet er legemets lys. Hvis altså øyet ditt er 
enkelfokusert, vil hele legemet ditt være fylt av lys. Han taler om at vi 
skal være enkelfokusert". Ha det samme sinn og de samme tankene. 
 
Og hvis vi blir enkelfokusert, slik som Jesus var enkelfokusert, da vil vi 
være full av Lys. På den annen side sa Han: 
23 Men dersom øyet ditt er ondt, (det betyr at hvis ditt fokus har avveket 
fra Sannheten) vil hele legemet ditt være fullt av mørke. Hvis lyset som 
er i deg, er mørke, hvor stort er ikke da mørket! 
 
Og visste dere at Guds Sønn var så enkelfokusert på Guds vilje at Han 
stengte ute alt det som ikke var fra Faderen? 
 
Vi finner i Jesaja 42:19 at Skriften lærer oss at Guds Sønn var blind for alt, 
unntatt Guds Ord. Og Han var døv for alt, unntatt Guds Røst. 
 
Jesaja 42:19 Hvem er blind uten min tjener og døv slik som den 
budbæreren jeg sender? Hvem er blind som min fortrolige venn, blind som 
Herrens tjener? 
 
Rotherham Oversettelsen: Hvem er blind, om ikke Min tjener? Eller døv 
slik, som min budbærer, han som jeg sender? Hvem er blind som en 
intim venn er blind, eller blind som Herrens tjener? 
 



Jerusalem Bible: Hvem er så blind som Min tjener? Så døv som den 
Budbærer, som jeg sender? 
 
Med andre ord så skulle det bli lest slik: Hvem i hele verden er like blind 
som min Tjener? Han som er formet til å være Min «Sannhetens 
Budbærer». Hvem er så blind som min trofaste, en «Herrens tjener»? 
 
Så vi ser her at Jesus Kristus var fullstendig blind for alt det som var i 
motsetning til Guds Ord, til Guds vilje og til Guds hensikt. Med andre ord: 
Han var så fullkomment fokusert på det som Hans Far sa, at Han var blind 
og døv til alt annet.  
 
Broder Branham forklarer til oss i talen: 64-0122 Se Hen Til Jesus 177. 
Mange mennesker har et feil inntrykk av en gave. En gave er ikke noe som 
Gud gir deg for å gå ut med og si: “Her, jeg vil gå over her og plukke ut 
dette, og jeg vil ta det og jeg vil gjøre dette.” Det er ikke gaver. Så mange 
folk tror det, men de har et feil inntrykk. En Guds gave er bare å vite 
hvordan du får deg selv ut av veien, slik at Gud kan bruke deg. Det er alt 
hva en gave er. Skjønner? Så lenge du er i deg selv …  
178. Jesus Selv, sa Han ikke: “Sønnen kan gjøre …” Johannes 5:19, 
“Sannelig, sannelig, sier Jeg dere, Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg 
Selv.” Han gikk forbi den dammen der alle de forkrøplede var, og helbredet 
én mann med lammelse, eller noe (sykdom) tilbakestående. Han sa: 
“Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg Selv; men det Han ser Faderen gjøre, 
det gjør Sønnen likeså.” “Det er ikke meg,” sa Han, “som gjør gjerningene; 
det er Min Far som bor i Meg, Han gjør gjerningene.” 
 
64-0206E Gud Tilveiebrakte Vei 126. Hva er egentlig en gave? Det er ikke 
å ta noe, og bruke noe, og si: “Jeg har en gave til å helbrede! Jeg går ut og 
helbreder denne, helbreder den." Hvis jeg kunne, da ville jeg absolutt gjort 
det. Nå, men en gave, og du er ... Du har en feil forståelse av hva en gave 
er. En gave er bare "å få deg selv ut av veien og la Den Hellige Ånd 
bruke deg." Skjønner? Det er gaven. 
127 Det er hva en forkynner er. Han forkynner ikke det som han 
ønsker å forkynne. Han vil bare setter seg selv ut av veien. Det er en 
gave. Og da kommer inspirasjonen, og han taler gjennom inspirasjonen fra 
Den Hellige Ånd.  
 
64-0305 Utholdenhet 234. En gave, det er å få deg selv ut av veien, slik 
at Gud kan komme inn, se hva Han viser, hva Han gjør. En gave er ikke: 



"Jeg har makt til å gjøre dette, jeg fikk kraft!" Din kraft og din gave er å få 
deg selv ut av veien. Og den gaven som Gud har gitt deg, opererer da 
gjennom der, ser dere, etter at du er ute av veien. Skjønner?  
 
Så det jeg ønsker å bringe over til oss alle denne formiddagen, er at vi skal 
være enkelfokusert i denne tiden. Ikke følge med på og være opptatt med 
den naturlige verden. Men være virkelig fokusert inn i det åndelige rike, som 
er Guds Ords rike for denne tiden. Og du kan ikke gjøre det på egen hånd. 
Det kommer gjennom en gave til å sette deg selv ut av veien. Med andre 
ord: Ved nåde er vi blitt frelst, og ikke gjennom noe som vi kan gjøre. Det er 
ikke du som setter deg selv ut av veien. Det er en Gave fra Gud til å sette 
deg selv ut av veien. Og den gaven har ikke noen ting med at du gjør det, 
ikke noe mer enn at Guds tjener forkynner en god tale.  
 
Faktisk så sa broder Branham: "Det er ikke forkynneren som forkynner, 
det er Gud som forkynner gjennom forkynneren. " Og det er der hvor så 
mange gjør sine feil i denne tiden. De ønsker å være en del av det, så mye 
at de sier til Gud: "Gå til side og la meg gjøre det." Og de feiler rett der.  
 
Det vi trenger å lære, er ikke å prøve å trå til side, men å be om at Gud 
dreper oss, slik at Han kan overta vårt kontrolltårn. Da, og først da, kan du 
bli enkelfokusert inn i det rette riket, det Åndelige riket. Og det er Hans Ords 
rike som blir gjort manifestert. 
 
Men dette er dit hvor verden har gått, siden 1956, da den avviste Guds 
Parousia-nærvær, som er Ropet i 1 Tessalonikerbrev 4:13-18, hvor Gud 
selv kommer ned med et ROP, som er et Budskap. 
 
Fra talen: 63-0721 Han Bryr Seg, Bryr Du Deg? 130. Han brydde Seg 
også om Sitt utvalgte folk på tiden for Egypts ødeleggelse. De var der 
nede i Egypt og ble slaver. På Moses sin tid, da brydde Han Seg om 
folket. Han sendte dem hva? En profet, igjen. Er det riktig? Og Han 
atskilte Sitt folk fra den vantro verden, fra den kommende dommen på 
den tiden. Gjorde Han det? Han brydde Seg da Egypt hadde fylt syndens 
mål så fullt, at Gud måtte sende dom. Fordi Han allerede hadde sagt til 
Abraham: Og Jeg vil ta hånd om den nasjonen. Så i stedet for å utøse Sin 
vrede over dem alle, sendte Han Sin omsorg til dem. Han sendte Sin 
Trøster til dem. Han sendte Sitt Ord til dem. Og Han sender alltid Sitt 
Ord gjennom Sin profet, slik Han gjorde på Noahs tid. Han gjorde det 
samme på Noahs tid. På Moses sin tid finner vi ut at Han gjorde det 



samme. Han sendte dem Sin profet, og de atskilte seg fra de vantro. 
Nå, det var den rasen som kom ut. Det var den rasen som trodde Det. 
De trodde Moses, at han var en … I Faraos øyne var han en fanatiker, han 
var en magiker, han var en hykler, han var noe fryktelig. Men for folket 
som var utvalgt, og som kom ut ifølge Guds Ord (Jeg vil føre dem ut), 
for dem var han en profet. Han var Guds tilveiebrakte vei. Og han også 
… Legg merke til dette, de trodde ham og unnslapp dommen på den 
tiden. De trodde Moses.  
 
Legg merke til at det ikke var hva folket gjorde, det var hva Gud gjorde for 
å skåne dem fra pest og dommer, og for å utfri dem og føre dem inn i det 
lovede landet. Derfor er det ikke hva vi gjør, eller kan gjøre, men hva Gud 
selv sa at Han vil gjøre. 
 
63-0421 Seiersdagen 130. Slik hadde Israel også glemt. De hadde blitt 
tilfredse nede i Egypt, og så var de blitt slaver.  
131. Og nå, her kom Moses som gikk ned, i sin egen intellektuelle affære, til 
en intellektuell prestasjon, for å prøve, under en militær makt, å bringe ut 
Israel. Og han feilet å gjøre det.  
132. Men kun ett Ord fra Gud, på baksiden av ørkenen, det brakte hele 
saken opp igjen. Hva skjedde med Moses? Han fikk sin kikkert fokusert. 
Guds eneste hensikt, det var ikke at han bare skulle gifte seg med denne 
vakre etiopiske fargede jenta der borte, og slå seg ned der, og få barn, og 
avle opp sauene til sin svigerfar. Men hans oppdrag var å sette fri Guds 
barn, ut fra det slaveriet. Det var hans oppdrag. Det var det han var 
blitt født til.  
133. Og hver og en av oss er født for noe. Vi ble ikke bare satt her for 
ingenting. Det fjellet ble ikke satt der ute bare for å være til. Det treet ble 
satt der for en hensikt. Alt er for en hensikt. Det er nødt til å tjene. Og vi 
er her for en hensikt. Kanskje det er for å vitne til en person og få dem 
frelst, og ut av det kommer det kanskje en predikant som vil sende en 
million sjeler til Kristus.  
 
Bare spør deg selv: "Hvorfor ble jeg satt her på jorden akkurat på dette 
tidspunktet?" "Hvorfor fikk jeg en opplysning i meg da Budskapet traff 
min sjel?" "Hvorfor lengter jeg etter å dø til mitt selv og la Kristus leve 
Sitt Liv gjennom meg?" Og svaret, mine venner, de blåser ikke i vinden, 
som sangen sier, men svaret, mine venner, er i Guds Ord. 
 



Vi er født inn i denne tiden for å bli det som Guds Ord sa at vi ville bli: 
«Manifesterte sønner av Gud.» «Likedannet med bildet av den førstefødte 
Sønnen.» Og dette er tiden for sønnekåret (adopsjonen av sønner).  
 
Fra talen: 56-0527 Ved Kades Barnea 60. Ja. De hadde ikke mistet sin 
pakt. De hadde mistet sin frihet. De var slaver, men pakten stod fast. 
61 Og en dag der nede, da de stønnet og gråt under slavedriverne i Egypt, 
fordi de var blitt slaver. Jeg vil at dere skal legge merke til dette vakre bildet. 
Og dette vil være bra for legalister. Lytt nå. Gud kom aldri ned og sa: 
"Nå, hvis dere vil gjøre en viss ting. Hvis dere vil gjøre visse ting." 
Guds nåde ga dem en frelser, Moses. Det er riktig. Moses ble ikke brakt 
inn der under noen som helst betingelser. Men Gud sendte Moses kun 
ved suveren nåde. Ikke bare som en frelser, men nåde ga dem en 
gjenløser. Det var uten noen lov, uten noe som helst. Bare Guds 
underfulle nåde, at Han sendte Moses ned for å være en gjenløser og en 
frelser for nasjonen, for å føre dem ut.  
 
Bare stopp og se på hele bildet. Det er ikke flaks at du kom inn i Budskapet. 
Det er ikke flaks som førte deg inn under en bibellærer som Br. Vayle? Det 
er ikke flaks at dere nå sitter sammen i himmelske steder og spiser av det 
Manifesterte Ordet for denne tiden. Det er kort og godt bare én eneste ting: 
"Det er Gud, Gud, Gud som arbeider i dere både til å ville og å gjøre Hans 
fullkomne vilje. " 
 
Broder Branham sa i talen 57-0901M Hebreerbrevet Kapittel 3, 28. Det 
har noe å gjøre med hvor du går, hvilken menighet du går til, og hva 
slags lærer som underviser deg. Visste dere det? Det har en betydning. 
Derfor bør vi oppsøke det aller beste som vi kan finne, slik at vi får det 
beste. Ikke fordi det er sosialt og så videre, men den sanne 
Bibelundervisningen. 
 
Det handler ikke om meg, det handler om dere alle, for det er for dere til å 
forstå dette Ordet som jeg lærer, og hva broder Branham lærte, og hva 
broder Vayle lærte. Det handler ikke om meg, om broder Vayle eller broder 
Branham. Men det handler om hva den samme Gud, hva Han viste til sin 
profet, det viser Han også til deg. For hvis det ikke var "Gud som virker i 
dere til både å ville og å gjøre", da ville dere ikke forstå noen ting av det 
som jeg underviser. Det ville gå rett over deres hoder, slik som det gjør for 
så mange. Og Jesus sa det samme. Han sa: Det ikke er sønnen, nei, Han 
sa: "Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men det Han ser Faderen 



gjøre, det gjør Sønnen likedan." Og han sa: "Min lære er ikke Min Egen, 
men den tilhører Ham som sendte Meg." Og Han sa: "Faderen taler, og 
Sønnen taler akkurat det som Faderen befaler Ham å tale. " 
 
Se her. Vi leser i: Hebreerne 5:8 Og selv om Han var Sønn, lærte Han 
lydighet gjennom det at Han led. 
 
Johannes 5:17 Men Jesus svarte dem: «Min Far arbeider fortsatt, også 
Jeg arbeider.» 
 
Johannes 5:19 «Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg Selv, men bare det 
Han ser Faderen gjøre. 
 
Johannes 5:30 " Jeg kan ikke gjøre noe ut fra Meg Selv.  
 
John 8: 29 " For Jeg gjør alltid det som er til velbehag for Ham. 
 
Johannes 10:18 Dette budet har Jeg fått av Min Far. 
 
Johannes 10:25 De gjerningene Jeg gjør i Min Fars navn, 
 
Johannes 10:32 Mange gode gjerninger fra Min Far har Jeg vist dere. 
 
Johannes 12:49 Men Faderen gav Meg bud om hva Jeg skulle si og hva 
Jeg skulle tale. 
 
Johannes 12:50 Det som Jeg da taler, det taler Jeg slik som Faderen har 
sagt Meg. 
 
Johannes 14:31 Jeg gjør slik Faderen har gitt Meg befaling om." 
 
Ingen av disse versene viser at Jesus gjorde det Han selv ønsket å gjøre. 
Han bare overga Seg Selv til Faderen.  
 
Fra talen: 54-1003E Jubelåret 58. Men da, hvert syvende år, det var Guds 
lov at det da skulle være et jubelår. Og når dette jubelåret var kommet, da 
dro presten rundt i landet. Og lyden av en trompet ble hørt. Og hver slave 
som hadde blitt kjøpt for en pris og blitt en tjener, fikk privilegiet til å bli 
frigitt, dra hjem igjen, tilbake til sin kjære. Han ble forløst tilbake, av nåde. 



Han måtte ikke betale noe. Hans kjære trengte ikke å betale noe. Det 
var en handling fra Gud.  
 
Jeg skulle ønske at folk ville lese mer i Guds Ord, slik at de kunne vite og 
forstå Det bedre. Vi har brødre som er så bundet til den naturlige verden. 
Om bare "Gud kunne virke i dem til å ville og å gjøre", at de ville tenke. 
Jeg skulle ønske at jeg kunne se Johannes 14:12 i mitt eget liv. Mine 
brødre og søstre, se på Skriftstedene som jeg nettopp leste, om Guds 
Sønn, de tingene Han gjorde, var basert på Hans fokus inn i det Åndelige 
riket, og ikke på den fysiske verden. Du trenger bare å dø til ditt selv, og til 
din egen forståelse av hva Johannes 14:12 er, og innse at den aller første 
tingen er at Gud åpnet øynene for din forståelse. La meg lese dem igjen. 
Og jeg vil be dere å undersøke hver og en av disse, og se: Hva gjorde 
Sønnen, som var overnaturlig? Og hvis du sier at alle disse tingene viser at 
Han er en Sønn, men ingenting var Sønnens Egen fortjeneste, ingenting 
som beviste Ham Selv. Men vi ser bare Gud, som beviser Sitt Ord. Så det 
var Sønnens fokus, og det skulle også være ditt. Uansett hva Gud gjør, så 
blir du bare et vitne til det som Han gjør. 
 
Hebreerne 5:8 Og selv om Han var Sønn, lærte Han lydighet gjennom det 
at Han led. Er det en passiv tro eller en aktiv tro? 
 
Johannes 5:17 Min Far arbeider fortsatt, også Jeg arbeider. Hva kommer 
først, den passive troen for å se hva Gud gjør? Er det riktig? Ja, og det er 
helt og fullt av Nåde, fordi det er fullstendig ufortjent fra din side. Det er av 
Ham. Du hadde ikke noe med det å gjøre. Gud forutbestemte deg til det.  
 
Romerne 8:26 På samme måten hjelper også Ånden oss i våre 
svakheter. (det er nåde) For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men 
Ånden Selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. 
27 Han som gransker hjertene, vet hva Åndens sinnelag er, for Han går i 
forbønn for de hellige etter Guds vilje. 
28 Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker 
Gud, for dem som ifølge Hans beslutning, er kalt. 
29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også forutbestemt til 
å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den førstefødte 
blant mange brødre. 
30 Og dem som Han forut har bestemt, dem har Han også kalt. Og dem 
Han har kalt, dem har Han også rettferdiggjort. Og dem Han har 
rettferdiggjort, dem har Han også herliggjort. 



31 Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot 
oss? 
 
Da er aktiv tro bare å tre inn i det som du ser Gud gjøre. Da er det ikke du 
som gjør det, men det er hva Gud virker inni deg til å gjøre. Du bare handler 
ut en rolle.  
 
Jesus sa: Johannes 5:19 Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg Selv, men 
bare det Han ser Faderen gjøre først. Så hvem gjorde gjerningene? 
 
Jesus sa: Johannes 5:30 Sønnen kan ikke gjøre noe ut fra Seg Selv. Så 
hvem gjorde gjerningene? 
 
Jesus sa: Johannes 8: 29 Jeg gjør alltid det som er til velbehag for Ham. 
Så Han gjorde bare det som var velbehagelig for Faderen, og ikke for sin 
egen vilje. 
 
Og faktisk sa Jesus også i Johannes 10:18 Dette budet har Jeg fått av Min 
Far.  
 
Jesus sa: Johannes 10:25 De gjerninger Jeg gjør i Min Fars navn. 
 
Jesus sa: Johannes 10:32 Mange gode gjerninger fra Min Far har Jeg vist 
dere 
 
Og faktisk var det ikke bare det Han gjorde, men det Han sa. For Han sa i 
Johannes 12:49 Faderen ga meg befaling om hva jeg skulle si og gjøre. 
Så Gud virket også i Ham til å ville og til å gjøre. Altså, det er ikke bare det 
som Han gjorde, men også det som Han sa. Det er også en gjerning av 
Kristus. Siterer du hva Faderen sa? Da gjør du det som Jesus gjorde. Det 
er Johannes 14:12 
 
For Jesus sa også i Johannes 12:50 Det som Jeg da taler, det taler Jeg 
slik som Faderen har sagt Meg. Så Han bare ga et ekko av det som 
Faderen sa til Ham. Han sa det samme, eller ga bare ut et ekko. 
 
For Faderen er alltid kilden til handlingen. Det er Han som taler og arbeider. 
Dette er Johannes 14:31 Faderen ga meg befaling. 
 



1 Johannes 5:10 Den som tror på Guds Sønn, har (gir et ekko av) 
vitnesbyrdet i seg selv: 
 
Og husk at du kan ikke tro i Guds Sønn, uten at du er i Ham, og tror, og 
Han blir værende i deg, og tror. 
 
Så fortsetter Johannes med å si: 1Johannes 5:10 Den som ikke tror Gud, 
har gjort Ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet som 
Gud har vitnet om Sin Sønn. 
11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i 
Hans Sønn. 
12 Den som har (gir et ekko av) Sønnen, har (gir et ekko av) livet. Den som 
ikke har (gir ikke et ekko av) Guds Sønn, har ikke (gir ikke et ekko av) livet. 
13 Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds Sønns navn, for at dere 
skal vite at dere har evig liv, og for at dere skal fortsette å tro på Guds 
Sønns navn. 
14 Og dette er den frimodigheten vi har overfor Ham, at om vi ber om 
noe etter Hans vilje (som er Hans Ord), så hører Han på oss. 
15 Og hvis vi vet at Han hører på oss, uansett hva vi ber om, så vet vi 
også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til Ham. 
 
Snakk om ufortjent nåde, det er så vakkert å vite, at "Han som har begynt 
det gode arbeidet i oss, Han vil fullføre det. " Og at "Han som ga løftet, 
er her for å bekrefte det." Det var det vår profet lærte oss. 
 
Broder Branham sa i talen: 63-0421 Seiersdagen 169. Som de sier i dag, 
“Jeg vet.” Jeg hørte en forkynner for en stund siden, som leste Apostlenes 
gjerninger 2:38. Men han hoppet over noe, ser dere. Han sa: “Og Peter 
sa at de måtte bli døpt, og da ville de få Den Hellige Ånd.” Han unnlot å 
lese resten av Det. Hvorfor? Ser dere, det er nettopp dette som 
organisasjoner kjemper imot. Nå, har dere forstått det? Skjønner? Hvorfor 
gjør dere det? Hva får dere til å gå forbi disse tingene?  
170. Hvis Bibelen sier Det, les Den da rett igjennom slik Den sier Det, og 
si den samme tingen som Bibelen sier. Det er da du får ditt fokus rett 
innstilt. Ser dere? Kom tilbake til hva Ordet sa.  
 
Nå, i dette neste sitatet bruker broder Branham en illustrasjon for å vise deg 
hvordan du kan ha et feil fokus, og hva det vil gjøre med ditt syn i det 
naturlige. Og deretter sammenligner han det også med det Åndelige riket. 
 



Han sa i talen: 63-1229E Se Hen Til Jesus 219. Her for ikke lenge siden 
hadde jeg en kikkert. Jeg prøvde å se på en antilope, eller en antilope som 
var over i et område. Og sønnen min prøvde å vise meg, og han er ganske 
mye yngre. Så han sa: "Ta kikkerten, pappa! Der står antilopen, rett der 
ute!” 
Jeg sa: "Jeg kan se den med mitt naturlige øye." 
Han sa: "Ta denne kikkerten." 
220. Da jeg kikket, så jeg omtrent ti antiloper, men kikkerten var ikke 
rett fokusert. Og da jeg hadde fått den fokusert, ble alle ti til bare én. 
221. Og hvis du vil fokusere tankene dine mot Guds Ord, da vil de tre bli 
til Én. Skjønner? Men din kirkelige kikkert er kommet ut av fokus når du 
prøver å gjøre Ham til tre. Han er Én. Skjønner?  
 
Og så har du folk som vil prøve å se gjennom kikkerten, og fortsatt har de 
den tildekket med beskyttelsesdeksel, slik som George Bush hadde. Det 
finnes folk som ikke vil åpne Bibelen sin. Men de prøve å fortelle deg hva 
som står inni Den, uten engang å se etter om de har rett eller ikke. 
 
Igjen sa broder Branham i talen: 63-0428 SE 101. Det er hva menigheten 
burde gjøre i dag. Stole på den ene tingen, den Røsten, Guds Ord som 
taler til oss. Kirker og folk kan snakke på alle måter. Men stol på den 
Røsten. Hva ser vi på? 
102 Han stolte på den Røsten som talte til ham. "Han kalte alt annet, i 
motsetning til den Røsten, som om det ikke var der." Og likevel, 
materielt, det var så langt ute av fokus med den verden som Noahs tid 
befant seg i. Det var bare så langt ute av fokus. 
103 Hvorfor da? Noahs tid, de kunne ikke bevise at det var regn der oppe. 
Men Noah visste at hvis Gud hadde sagt det, da var Han i stand til å 
plassere regn opp der. 
104 Abraham visste at hans legeme var så godt som dødt, men han aktet 
ikke på sitt eget legeme. Han aktet ikke på Saras døde morsliv. En ung 
jente, han hadde giftet seg med sin halvsøster, levd sammen med henne i 
alle disse årene. Og nå er hun nitti år gammel, og han er hundre. Men det 
tenkte han ikke på i det hele tatt. Det kom ikke engang inn i tankene 
hans. Hvorfor? Han hadde fokusert bort all vantro. Åh, glory!  
 
Igjen fra 63-0421 Seiersdagen 84. Nå, i det, ser dere, vel, nå, slik som våre 
pinsevenn-grupper, det er grasroten av det. Skjønner? Det de gjør, de får 
fokuset, “Vel, nå, her, her er en kvinne som kan tale som et lyn.” Vel, det er 
ingen tvil i det hele tatt. Absolutt. Jeg har hørt noen kvinnelige forkynnere 



som kunne tale, og som menn ikke en gang kunne stå i skyggen av å gjøre. 
Men det har ingen ting å gjøre med hva som er rettferdig; ser dere, har 
ingen ting.  
85. Paulus sa, “Om en taler i tunger, og det ikke er en som tolker, da la 
ham være stille.” Sier, “Jeg kan ikke være stille.”  
86. Men Bibelen sa at du kan, ser dere? Så slik er det. Skjønner? Det må 
bli gjort i en orden, plassert i orden, satt på sitt sted, og bli der for 
alltid på sitt sted.  
87. Ser dere, der kommer dere ut av fokus. Det forårsaker harde 
følelser, grådighet, og så videre. Istedenfor å fokusere oss selv tilbake 
sammen med Ordet, så fokuserer vi oss selv ut, … 
 
63-0428 SE 152. Dere hører om slike ting i dag. "Det kommer en stor 
helbreder til byen. Og han, der, vi vil alle gå over og bli helbredet.” Vel, 
Når du tenker slik som det, da har du helt sikkert fått ditt kamera ut av 
fokus. Ja visst. 
153 Bare fokuser det ned, til kun på Jesus. Se hen til Ham, og da vil du 
se hva Guds hensikt er.  
 
Med andre ord: Få dine øyne bort fra redskapet. 
 
Igjen fra talen 63-0421 Seiersdagen 172. Nå, Abraham hadde hatt sitt 
fokus rett, fordi Gud sa, da han var syttifem år gammel: “Jeg vil gjøre deg 
til en far til nasjoner.” Og Sarah var sekstifem.  
173. Og han trodde Gud. Han, hva gjorde han? Han satte sitt fokus på 
hva “SÅ SIER HERREN” var. Ja visst. Og han vandret rett med det, hva 
SÅ SIER HERREN var. Dag etter dag, vandret han. År etter år, vandret 
han, bekjente, “Alt i motsetning til Det, var ikke riktig. Nei, sir. Det måtte 
være på Den måten. Gud sa det.”  
174. Jeg forestiller meg noen av hans fiender gå rundt, og si, “Far til 
nasjoner, hvor mange barn har du nå?”  
175. “Det gjør ingen forskjell hvorledes jeg er nå. Jeg er far til nasjoner. Det 
er alt.” “Hvordan vet du det?”  
176. “Gud sa det. Det avgjør det. Det er bare alt som er med det. Gud sa 
det, og det avgjør det.”  
177. Så gikk Abraham avsted. Og til slutt kom han til selve det…da, ser 
dere, å være så lojal; mer lojal, mer testing. Skjønner?  
 
Matteus 6:19 Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust 
ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler. 



20 Men samle dere skatter i himmelen, hvor verken møll eller rust 
ødelegger, og hvor tyver ikke bryter seg inn og stjeler. 
21 For der skatten deres er, der vil også hjertet deres være. 
 
Og det er nøkkelen: "For der skatten deres er, der vil også hjertet deres 
være." Fordi, se hva Jesus sier videre:   
22 Øyet er legemets lys. Hvis altså øyet ditt er enkelfokusert, vil hele 
legemet ditt være fylt av lys. 
23 Men dersom øyet ditt er ondt, vil hele legemet ditt være fullt av mørke. 
Hvis lyset som er i deg, er mørke, hvor stort er ikke da mørket! 
24 Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den 
andre, eller så vil han holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan 
ikke tjene både Gud og mammon. 
 
Nå, Jesus taler om vårt FOKUS. Og hvis vårt FOKUS er enkelfokusert, hvis 
vi fokuserer på ÉN ting, og KUN på den ENE tingen, da vil vårt lys, eller vår 
forståelse, være stor. Vi vil vite årsakene til at ting skjer slik de gjør, fordi vi 
vet at Han har alle ting under Sin kontroll. Og Han virker alle ting sammen 
til det beste for disse som er Kalt, de som elsker Ham. 
 
1 Korinterbrev 1:9 Gud er trofast, og ved Ham ble dere kalt inn i 
samfunnet med Hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. 
10 Nå formaner jeg dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere 
alle taler den samme tingen, og at det ikke må være noen splittelser 
blant dere. Men bli fullkommengjort, i det samme sinn og i den samme 
forståelse. 
 
Nå, tidligere leste vi fra Matteus 6:19-22 Og vi så viktigheten av å holde 
vårt fokus riktig og på de rette tingene. Men la oss se hva som skjer når vi 
ikke gjør det. 
 
Matteus 6:23 Men dersom øyet ditt er ondt, vil hele legemet ditt være 
fullt av mørke. Hvis lyset som er i deg, er mørke, hvor stort er ikke da 
mørket! 
 
Hvis du hevder å tro Budskapet for tiden, og likevel har du en feil forståelse 
av hva Budskapet er, da befinner du deg i en verre tilstand enn om du 
innrømmet at du ikke hadde noen anelse. Legg merke til at vi blir advart om 
at det ikke nødvendigvis er bra å være enkelfokusert i hva vi ser på. Fordi 
vårt fokus må være et riktig fokus. Jesus talte om en skatt. Legge seg 



opp skatter i himmelen, og ikke være fokusert her på jorden. Vi leste i 
forrige uke hvor broder Branham sa at folk fokuserer på den naturlige 
verden, men de skulle fokusere på det Åndelige riket. Og det er i stedet å 
fokusere på, hva Gud sa om det.  
 
For mye av våre tanker er fokusert feil, fordi vi fokuserer på den naturlige 
verden og den naturlige tildekningen, i stedet for på Ham som bruker den 
tildekningen. 
 
Johannes 14:23 Jesus svarte og sa til ham: «Hvis noen elsker Meg, vil han 
holde Mitt ord. Og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham, og Vi 
skal ha Vår bolig hos ham. 
24 Den som ikke elsker Meg, holder ikke Mine ord. Og ordet som dere 
hører er ikke Mitt, men Faderens, Han som har sendt Meg. 
25 Alt dette har Jeg talt til dere mens Jeg ennå er hos dere. 
26 Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i Mitt navn, 
Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere. 
 
Og jeg tror at dette er hva vi alle virkelig ønsker dypt nede i våre sjeler. "Slik 
om hjertet tørster etter rennende vann, slik tørster min sjel etter Deg, Åh 
Herre. "  
 
Jesus hang på korset, og Hans siste ord var: "Jeg tørster." Hvorfor? Den 
romerske vakten trodde Han tørstet etter vann. Men det var ikke vann, men 
det var Guds Ånd Han tørstet etter. Husk at han sa: "Min Gud, Min Gud, 
hvorfor har Du forlatt meg." Så sannelig, Han tørstet etter at Guds Ånd 
skulle friske ham opp. Men Guds Nærvær hadde forlatt Ham i Getsemane, 
og Han lengtet etter og tørstet etter Guds Guddommelige Nærvær, denne 
atmosfæren i Guds Nærvær.  
 
Jesus sa i Johannes 15:4, 15:7 og 15:10: "Hvis dere blir i Meg, og Mine 
Ord blir i dere, da be om hva dere vil; og det skal bli gitt til dere." Hvorfor? 
For da er det ikke lenger du som ber, men Hans Ord ber gjennom deg. 
"Hvis dere blir i Meg, og Mine Ord blir i dere." Du skjønner, da er det ikke 
du som ber, men Hans Ord inni deg, som ber. Det er da fokuset ditt er 
riktig. 
  
Matteus 5:13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet blir uten smak, blir noen 
ting da saltet? Da er det ikke godt for noe annet enn å bli kastet ut og bli 
tråkket ned av menneskene. 



 
Legg merke til at Han fortalte dem: Dere er jordens salt. Og så fortalte 
Han dem: "Men hvis saltet blir uten smak, blir noen ting da saltet? Vi 
fant det greske ordet, som betyr: mangler smak, uten smak. Eller med 
andre ord: Mangler spenning, stimulering eller interesse. De var blitt 
sløve, og det lyset som de skulle reflektere, hadde blitt svakt i dem. 
Fordi Han fortsatte å si i 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. 
 
Nå, dette karet, eller kurven som Jesus refererte til her, som skjulte lyset, 
symboliserte det livet og velsignelsene som Gud hadde gitt til folket. 
 
I Skriften finner vi at ordet kurv er blitt brukt 35 ganger. Og i alle sammen 
finner vi ut at de refererer til Guds fordeler, eller velsignelser, eller til deres 
liv. 
 
Vi finner at apostelen Paulus reddet livet da han rømte fra Damaskus og ble 
firet ned over murene i en kurv. Barnet Moses ble reddet fra faraos soldater 
da han fløt nedover elven i sikkerhet i en kurv. Jesus viste frem Guds kraft 
og velsignelsene fra Gud da han tok litt fisk og noen brød fra en kurv og 
velsignet dem, og mangfoldiggjorde dem. Og etter at alle hadde spist seg 
mette, var det 12 kurver igjen. 
 
I 5 Mosebok leser vi om de to lovene. Og Gud sa til Israels barn at når de 
kom inn i løfteslandet, skulle de ta fra landets velsignelser og legge dem i 
en kurv, og ofre dem til Herren. 
 
De to lovene om velsignelser og forbannelser, leser vi om i 5 Mosebok 28, 
at de enten ville bli motta velsignelse eller forbannelse i sin kurve, avhengig 
av deres holdning til Hans Ord. 
 
Så vi ser viktigheten av det som Jesus forteller til folket i disse symbolene. 
Han sa: "Dere er verdens lys." Dere er verdens lamper for å vise dem 
veien. Men: "Hvis dere blir for involvert i deres eget liv, og i de 
velsignelsene som Jeg har gitt dere, og dere mister deres fokus på 



hvor disse velsignelsene kommer fra, da vil dere ikke være til noen 
nytte for Meg, og heller ikke for verden, som dere skulle reflektere Mitt 
Lys til."  
 
Se hvordan broder Branham avslo rikdom for å holde sitt fokus på 
Kristus. Men vi finner så mange i dag som bygger sine egne riker på 
bekostning av andre menigheter som var små fra begynnelsen av. Så 
mange små menigheter 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. 
Fokuset deres var feil. 
 
Vi vil igjen lese fra Matteus 6:22 Øyet er legemets lys. Hvis altså øyet ditt 
er enkelfokusert, vil hele legemet ditt være fylt av lys. 
 
Nå, ordet enkelfokusert, som Jesus brukte her, ble oversatt fra et gresk 
ord som bokstavelig talt betyr: Å ikke være flettet sammen, eller ikke være 
tvunnet sammen med andre. 
 
Med andre ord, Han forteller oss: Hvis ditt øye er enkelfokusert, da vil 
ditt lys bli stort. og så sier Han: 23 Men dersom øyet ditt er ondt, da vil 
hele legemet ditt være fullt av mørke.  
 
Med andre ord, så en full av forvirring, slik at det ikke er noe fokus. Ditt 
fokus blir uskarpt av mange ting som distraherer, akkurat slik som mye støy 
kan dempe ned det som du kanskje trenger å høre.  
 
Det er grunnen til at jeg tror at presidentvalget i 2020, og all ståheien som 
ledet frem til det, fikk Bruden ut av fokus. Og i stedet for å fokusere på det 
Åndelige riket, fokuserte hun på presidentvalget. Og Gud måtte få oss 
tilbake inn i fokus. 
 



Når det er mange røster, da er det vanskelig å høre tydelig på den som 
du skulle høre på. Når du er i et rom fylt med folk som snakker, da kan du 
knapt høre deg selv tale. Og hvis du knapt kan høre deg selv tale, hvor mye 
verre er det da å høre den som du taler med. Dere har alle hørt uttrykket: 
"Det er så bråkete her inne at jeg ikke engang kan høre meg selv 
tenke." 
 
Og hvis ditt liv er så fullt av aktiviteter, og du løper hit og dit, hvordan kan du 
endog høre den stille lille røsten fra Gud, som prøver å tale med deg og ha 
fellesskap med deg? Jesus sa: "Hvis en basun gir en usikker lyd, hvem 
kan da forberede seg til slaget?" 
 
Og hvis du ikke engang kan høre deg selv tenke, hvordan skal du da høre 
Guds røst, midt i alt dette som distraherer deg i ditt liv? Så mange ønsker å 
være slik som broder Branham og ha det forholdet som han hadde til Gud, 
men hvor mange gjør det som han gjorde? Hvor mange av dere står opp 
grytidlig 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?  
 
Lytt til 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 moro. Og mange av dem bekjenner at de er kristne. En slags 
gammel rock-and-roll som kommer opp, og de klarer 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 så, 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 trekker vår 
oppmerksomhet bort fra Gud. 
 
Jeg tror at det største problemet vårt er at økonomien har vært for god. Og 
vi trenger virkelig be om at Gud vil ta bort alt dette som distraherer oss og 
har dradd oss i alle retninger. Det vi trenger, er en stor depresjon. 
Laodikea er rik og har fått overflod, men de har også fått en tilbakegang 
med Gud. De er blitt 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. Er det grunnen til at vi trenger det? 
 



63-0120M Guds Røst 26. Og i dag, en 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 rett 
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 blitt 
fremmed for dem.  
28. Og det har blitt på den måten igjen i dag, at Guds Røst…Det er så 
mange andre røster. Og Gud har lovet at Han ville gi oss Sin Røst. 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.  
 
Vel, broder Branham sier ikke: «Jeg er Guds røst, og dere skulle bare lytte 
til meg», slik som noen kanskje tror. Han underviste det stikk motsatte. Jeg 
har sitatene der folk spurte ham: "Skal vi bare høre på deg." Og han sa: 
«NEI, dere trenger å være i menigheten». Han fortalte oss at Guds Ord er 
Guds Røst, som vi må høre. Og Guds Ord er Hans Røst til oss. Ikke bli 
forvirret, og se på den naturlige verden, på den naturlige tildekningen. Se 
på Gud som bruker den tildekningen.  
 
Se på det Åndelige riket, se på Gud. Vend dine øyne på Jesus, Se fullt inn i 
Hans vidunderlige ansikt, og de tingene som hører denne verden til, vil da 
bli merkelig svake, i lys av Hans Herlighet og Nåde.  
 
Har dere 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 ned på det bildet, og fortsetter å 
fokusere på det, helt til ditt fokus blir enkelt, da vil du til slutt se det skjulte 
bildet. Og det er det som Jesus forteller oss her. Hvis vi er tydelig fokusert 
på Ordet, da er vårt lys opplyst. Men hvis vi har så mange ting som 
distraherer, da vil det lyset vi har, bli formørket av alle forvirringene. 
 
Jesus fortsetter med å si: "Hvis lyset som er i deg, er mørke, hvor stort er 
ikke da mørket!" Dette er veldig symbolsk, det som Han sier her. Hvis ditt 
lys er mørke, hvor stort er da ditt mørke. Forestill deg at du har lys, og 
lyset er en lampe for din fot. Men hva om det lyset, eller den lampen blir 
så mørk av soten fra veken, at du ikke engang kan se noe lys komme ut av 



den lampen. Det er akkurat slik som alle disse tingene som distraherer oss, 
det som vi har rundt oss i dag, og som trekker vår oppmerksomhet bort fra 
Guds røst til oss. 
 
Så det lyset som vi har, blir det som faktisk blinder oss. Fordi de alle sier: 
"Vi har en profet, så vi er ok." Og likevel så lytter de ikke til denne 
profetens røst, og de tar ikke hensyn til hans Budskap.  
 
Og apostelen Paulus fortalte oss det samme i 2 Korinterbrev 4:3 Men hvis 
også vårt evangelium er tildekket, så er det blitt skjult for dem som går 
fortapt, 
4 for 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 mer av Guds røst utgitt til denne verden enn på noe annet 
tidspunkt i menneskehetens historie. Og likevel, det finnes også mer 
fordervelse og mer forvirring enn på noe annet tidspunkt. Og dermed er vi 
blitt et folk som er blindet av selve det evangeliet som vi hevder å tro. 
Fordi vi har utvannet det så mye gjennom den store mengden som er 
tilgjengelig, at det ikke lenger betyr så mye for folket å ha det. 
 
Før var vi helt avhengige av Den Hellige Ånd for å finne et sitat eller et 
skriftsted. Men i dag har de sine datamaskiner og søkemotorer, og vet 
likevel mindre om hva de siterer enn noen gang. 
 
Det var en tid da vi ville lytte til Guds profet i timevis hver dag. Jeg kunne 
ringe til en av de troende, og i bakgrunnen ville du høre lydbåndene som 
gikk. Noen kom kjørende opp i bilen sin, og vi kunne høre Guds røst fra 
høyttalerne deres. Og det var den gang da vi bare kunne få tak i en håndfull 
med lydbånd. Og vi ville gladelig ha brukt alt vi hadde for å få et lydbånd 
eller to av profeten den gangen. Men nå er det blitt så billig, og vi trenger 
bare å betale $10 for et helt bibliotek av samtlige taler som noen gang er 
blitt talt inn av Guds profet. Og nå, når folket har alle talene i omtrent alle 
hjem, da kan du knapt høre noen som lytter til en tale lenger.  
 
Jeg sier ikke dette om dere, for jeg vet ikke hvem som lytter eller ei. Dere 
har det så travelt at dere knapt inviterer meg hjem til dere lenger. Og jeg 
har ikke lenger for vane å bare stikke innom, slik som jeg pleide å gjøre for 



20 til 30 år siden. Men du klarer knapt å finne folk som lytter, når de 
kommer kjørende opp, eller når du ringer dem. Så jeg spør: Hvilke røster 
lytter vi til? Hva har fått så mye av deres sinns oppmerksomhet at dere 
ikke er fokusert på Guds Røst til oss i denne tiden? Broder Branham 
forkynte talen: "Hva er attraksjonen på fjellet." Men jeg vil gjerne spørre 
dere: "Hva er forstyrrelsen på ditt fjell?" 
 
Broder Branham sa i talen: 63-0120M Guds Røst 31. Det er så mange 
røster på jorden i dag. Det er sannelig en vanskelig ting, fordi det 
overdøver den Overnaturlige Røsten. 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 og distrahere dem, slik som disse tingene fortsetter 
videre, 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 var det i en stadfestet profet. Nå, i dag, 
hvordan vet vi at det er Guds Røst? Fordi det er manifestasjonen av 
profetens Ord. Dette 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 
Røsten. Men, husk, Den vil skinne, 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, at politikkens røst er 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. 
 



Han forteller oss hva Guds røst er i dag. Han sa at det er manifestasjonen 
av profetens Ord. Det er ikke lenger selve lydbåndet, det er Ordet som 
var på lydbåndet, som blir manifestert. 
 
Fordi, dere husker at vi leste for noen måneder siden hvor han sa: «De kan 
lese den samme Bibelen du leser, men de kan ikke se manifestasjonen av 
den.» Og jeg vil si dette, for å gi det en forståelse i det 21. århundre: «De 
kan lytte til de samme lydbåndene som dere lytter til, men de kan ikke 
se manifestasjonen av hva som er på disse lydbåndene, at det blir en 
realitet." 
 
Siden valget har jeg lært å ikke høre på nyhetene lenger. Jeg bryr meg ikke 
om å høre på det i det hele tatt, fordi det er de samme nyhetene som vi 
hørte på 1970-tallet. Det er bare enda en forvirring. De samme nyhetene, 
det er bare navner og ansikter som har forandret seg. Og så ser vi at de 
mange røstene, de har til de grader rotet til vårt sinn, slik at folket har blitt 
blinde og døve for Guds røst i denne tiden. 
 
Vel, Paulus fortalte oss at denne verdens Gud har blindet folkets sinn. Og 
Guds profet, William Branham, sa i talen: 
62-0607 Å Ikle Seg Guds Fulle Rustning 104 Når du er vantro mot 
Ordet, da blir du blind. Forkynnelsen av Evangeliet forblinder den 
vantro. 
 
Og igjen sa han 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, så er det å åpne mine 
åndelige øyne, slik at jeg kan gjenkjenne Ham, og se meg rundt og se 
Ham, for Han er overalt. Jeg ønsker å 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, til å være slik som Abraham var.  
 
Jeg tror at vi skulle be om åpenbaring mer enn noe annet. For hvis Gud 
ikke åpner våre øyne, da vil vi aldri se Guds rike manifestert, selv om det 
manifesterer seg rundt oss. Og hvis vi ikke kan se Guds rike, hvordan kan 
vi da forvente å komme inn i det? Det var det som skjedde med de tåpelige 
jomfruene. De hørte midnattsropet, som er Ropet, som er Budskapet. Og 



hva var det Ropet? "Se! Se! Kom og se! Han er her! Kom ut for å møte 
Ham. " 
 
Men da de kom ut, kunne de ikke se Ham. Men den vise jomfruen kunne se 
det manifesterte Ordet. Og da, de som ikke kunne se hvem det var som 
kom ned, gikk til dem som selger. Og mens de var borte, gikk den vise 
jomfruen inn i bryllupet sammen med Brudgommen, Guds Ord.  
 
Derfor, da, hvis vi ikke ser Guds rike, da er vi fortsatt fortapt i våre synder, 
og vi er på vei til helvete. Det er hvor alvorlig dette evangeliet skulle bli tatt. 
De som sier "Hva betyr det om vi kjenner det, om vi forstår det eller 
ikke? Vi bare tror det. Hvordan kan du tro det som du ikke kjenner eller 
forstår? De eneste som kunne si det, er de som ikke forstår det. Ellers ville 
de aldri komme med en slik uttalelse. Det spiller absolutt en rolle hva du 
vet, og hva du ikke vet. Hvordan kan du tilbe Gud i Ånd og Sannhet, hvis du 
ikke har Hans Ånd og Hans Sannhet? Da er din tilbedelse forgjeves. 
 
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 for i dag! Han taler om Lyset, denne 
Ildstøtten som er her. Og vi skulle vandre som om vi virkelig tror at 
Han er her. Han sa: "Lyset er her ennå en liten stund til. Så dere bør 
vandre sammen med det Lyset mens han fortsatt er her, til å vandre 
med Ham." 
 
Og så sa Han: "For den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går." 
Og det er den tåpelige jomfruen som ikke kjente Brudgommen da de gikk ut 
for å møte Ham. De gjenkjente Ham ikke, Han som er Ordet. Hvem banket 
på døren? Kristus, Ordet! Hvor mange vandrer i mørket i dag etter å ha 
forkastet Ildstøtten? Og likevel forkynner de om himmelen. Og de tror til og 
med at de kommer til himmelen, samtidig som de forbanner selve den Gud 
som er her for å lede oss inn i tusenårsriket.  
 
Han sa at de ikke engang vet hvor de går. Deretter sier Jesus: 36 Tro i 
lyset, mens dere har lyset, slik at dere kan være lysets barn. 
 
Vel, den eneste måten som du kan tro I Lyset, å tro mens du er I det.  
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. Men du er nødt til å være I lyset, for å tro I lyset. 
36 Dette sa Jesus, og så drog Han bort og ble skjult for dem. 
 
Alpha har blitt Omega. Og vi leser i Johannes 12:37 Men selv om Han 
hadde gjort så mange tegn framfor dem, trodde de ikke på Ham. 
 
Legg merke til at på Jesu tid, det var de store mengdene av mirakler som 
endte opp med å forblinde folket. Hvorfor det? Fordi det var blitt så 
vanlig for dem. Og det er det samme som har skjedd i denne tiden. En 
dyrebar broder, og jeg kaller ham en kjær venn, skrev til meg nylig: "Broder 
Brian Jeg har sett hvordan Gud har gjort mange mirakler i din 
tjeneste. Men hva har Han gjort i denne siste tiden? Hvor er det 
overnaturlige i denne siste tiden?" Og mine tanker om det, er dette: "Hva 
har Han gjort i den siste tiden?" Vel, for det første: "Han har åpnet mine 
øyne til å se manifestasjonen av denne endetidens Åpenbaringen." "Vi 
ser Guds Ord idet Det oppfyller Seg Selv." Og det er beviset på at hva vi 
ser, er riktig. Fordi: "Gud tolker Sitt Ord ved å få det til å skje." Jeg vil 
heller ha det, mer enn alle andre manifestasjoner av det overnaturlige, når 
som helst i min tjeneste. 
 
Broder Branham sa i talen 58-0927 Hvorfor Vi Ikke Er En Denominasjon 
59. Nå, vi har gaver for helbredelse, de er i virksomhet. Åh, det er, det 
fungerer bra. Vel, broder, det finnes også andre gaver. Dette er bare en 
av dem. Dette er bare en liten ting. Vel, her er en langt større gave, rett 
her. Hva ville være den beste: Den Hellige Ånds visdomsgave til å sette 
sammen Guds Ord, for å vise menigheten hvor vi står, eller å bare få 
noen helbredet? Vi ønsker alle å være friske. Men jeg vil heller at min sjel 
er frisk, enn at mitt legeme er friskt, når som helst.  
 
Så når vi ser på det overnaturlige fra Gud, la oss ikke glemme at 
åpenbaring er den beste formen for å vise at Han er i våre liv med det 
overnaturlige. Fordi, uten den åpenbaringen kan vi aldri kjenne Ham.  
 
Broder Branham sa også i talen 60-0911E Fem Identifikasjoner 41. 
Åpenbaringen 17. Og vi vil prøve å gjøre dette så raskt som mulig. Men 
følg med nå, mens vi leser. 
Deretter kom en av de sju englene som hadde de sju skålene, og talte med 
meg. Han sa til meg: «Kom, jeg vil vise deg dommen over den store 
skjøgen som sitter på mange vann. 



42 Nå, dette er alt sammen symbolisert, fordi det er en åpenbaring om 
Jesus Kristus, forseglet. Visste dere det? Det er en skjult ting, og kan 
bare bli åpenbart, ikke av det intellektuelle sinn, men bli åpenbart av Den 
Hellige Ånd gjennom Åndens gaver. “For den som har visdom, la ham 
telle dyrets tall. Til den som har visdom, visdommens gave, la ham 
gjøre dette og la ham gjøre det.” Og dette er åpenbaringen.  
 
Og fra talen: 57-0309B Jeg Vil Gjenopprette 15. Nå, hvis dere vil merke 
dere rutinen til gavene: Den første er en visdomsgave. (Takk for det.) 
Den første er visdommens gave. Det er den beste gaven i denne 
gruppen. Og hvis vi ikke har visdom, da vet vi ikke hvordan vi skal 
bruke kunnskap, som er den neste gaven. Og hvis vi ikke kan bruke den 
andre gaven uten visdom, hvordan skal vi da kunne bruke den siste 
gaven, som er tolkning? Eller den ved siden av den siste, det å tale i 
tunger?  
 
Derfor, mine brødre, hvis vårt øye er enkelfokusert på Kristus, Ordet, og på 
alt det som Han gjør i denne tiden, da vil vi ikke bare ta del i Ropet, som er 
Budskapet, men også i Hans Nærvær, når Det tar oss videre fra de 79 tegn 
og hendelser i Hans Rop, og når Det begynner å bevege oss inn i tiden for 
Røsten til Oppstandelsestjenesten, for å oppfylle de siste 5 tegn og 
hendelser i Hans Parousia. Da vil vi også vandre i det Lyset. Og idet vi 
avslutter, la meg sitere et løfte fra din eldste broder, Jesus, som Han sa i 
Lukas 12:32 Frykt ikke, du lille flokk, for det behaget deres Far å gi dere 
kongeriket. 
Igjen, det er ikke hva du gjør. Hvis Han gir det til deg, da er det en gave. Og 
det er: Nåde, nåde, nåde være med Det. 
 
La oss bare bøye våre hjerter i bønn 


