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Denne formiddagen vil jeg gjerne se på den atmosfæren som jeg tror at Kristi 
brud vil være i, når hun går inn i tiden for oppstandelsen. Når ropet beveger seg 
inn i Røsten, når de døde blir reist opp, og de levende får en forvandling av 
legemet. Det vil være en atmosfære som Bruden har gått inn i på den tiden. Og 
jeg tror at det vil være en atmosfære av ydmykhet, som er en ydmykhet i 
sinnet. Og det vil skape en forventning i henne, om en oppstandelse. For Han 
lovet oss i Jakob 4.10 Ydmyk dere framfor Herren, og Han skal løfte dere opp. 
Og for meg høres det ut som et løfte om en Bortrykkelse. For vi er blitt lovet at vi 
skal bli tatt opp for å være sammen med Ham for alltid. 
 
Job 22:29 Når det går nedover, da skal du si: En oppløfting. Han skal frelse 
den ydmyke. 
 
Matteus 23:12 Og den som opphøyer seg selv, skal ydmykes, og den som 
ydmyker seg selv, skal bli oppløftet. Og dette ordet oppløftet, er fra et gresk 
ord Hupsoo, som betyr: «Å bli løftet opp, å bli opphøyet.» Og hvor mye mer kan 
du bli opphøyet eller løftet opp i denne tiden, enn når du bli rykket opp for å 
møte Ham i luften. 
 
Vi ser det samme løftet i Lukas 14:11 For hver den som opphøyer seg selv, 
skal bli ydmyket, og den som ydmyker seg selv, skal bli oppløftet. (Hevet og 
løftet opp) 
 
Vi ser også at dette løftet blir nevnt av Jesus på nytt i Lukas 18:14 Jeg sier 
dere: Denne mannen gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, den andre ikke. For 
hver den som opphøyer seg selv, skal bli ydmyket. Og den som ydmyker seg 
selv, skal bli oppløftet. (Hevet og løftet opp) 
 
Og vi finner også at apostelen Peter nevner dette i 1 Peter 5:6 Ydmyk dere 
derfor under Guds mektige hånd, for at Han kan oppløfte dere når tiden er 
inne. 
 
Høres for meg ut som et løfte for en Bortrykkelse. For som jeg sa, så finnes det 
ikke noe større løfte enn dette: Han skal ta deg opp, løfte deg opp, og ta deg 
sammen med Seg, når Han forlater dette pesthuset. 
 



Jeg vet at det er folk som vil si at det er galt, og at det heller betyr at hvis du 
setter deg selv lavt, da vil du bli opphøyet foran alle. Akkurat som en person 
som henger med hodet og går rundt som en elendig. En dag vil han bli verdsatt 
og gjort til en president eller få en høy stilling. 
 
Men det å ydmyke deg selv, har ingenting å gjøre med at du har en ynkelig 
handlemåte, eller nedvurderer deg selv. Det har alt sammen å gjøre med at du 
underlegger deg selv til å adlyde Guds Ord. Og løftet om at Gud skal ta oss ut i 
en bortrykkelse, det er ikke for dem som pisker seg selv. Det er for dem som har 
overgitt sitt legeme, sin sjel og sin ånd til Gud, på en slik måte at Gud vil fylle 
dem med Sitt Ord og Sin Ånd. 
 
Alt vedrørende Gud, det har å gjøre med Hans Ord og din hørsel. Det at du 
gjenkjenne Ordet, og deretter handler på det. Men religion vil alltid gå på 
gjerninger, og det er der de feiler. 
 
Broder Branham bruker Filipperbrevet som sin tekst i 64-0614M Avdekkingen 
av Gud 19  
Filipperne 2 Derfor, om det da er noen trøst i Kristus, om det er noen 
oppmuntring i kjærligheten, om det er noe samfunn i Ånden, om det er noe 
medfølelse og barmhjertighet,  
2 Fyll opp min glede, ha den samme forståelsen, og ha den samme 
kjærligheten. Og at dere, av det samme sinn, har én ting i tankene.   
3 Gjør ikke noe ut fra ønske om egen ærgjerrighet eller lyst til tom ære, 
men enhver skal i ydmykhet anse de andre høyere enn seg selv.   
4 Enhver må ikke bare trakte etter det som er best for en selv, men også søke 
etter det som gagner andre. 
5 La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus.   
6 Han, som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode, dette å være 
lik Gud,  
7 men Han gjorde Seg Selv til ingenting, tok på Seg en tjeners skikkelse, og 
kom i menneskers likhet.   
8 Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, ydmyket Han Seg 
Selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. 
9 Derfor har også Gud høyt opphøyet Ham og gitt Ham Navnet som er over 
ethvert navn,   
 
Og igjen fra 64-0614M Avdekking av Gud 328. Så venn, hvis du tror det, hvis 
du tror det, da har du aldri møtt Shekinah Glory. Hvordan kunne Shekinah Glory 
noensinne åpenbare Ham i tre personer? Skjønner? Hvordan kunne Shekinah 
Glory noensinne åpenbare Ham som en som døpte mennesker i navnet til 
“Faderen, Sønnen, og Den Hellige Ånd”, når det aldri var en eneste person i 



Bibelen som ble døpt på den måten? Hvordan kunne Shekinah Glory 
begrense Ham til en apostel, når Han er den samme i går, i dag og for 
evig? Skjønner?  
329 Shekinah Glory manifesterer Ham. Det bringer fram Løftesordet, rett ut 
til deg. Det var grunnen til at Han måtte tildekke ansiktet til Moses, fordi 
Ordet var i ham. Han tildekket Jesus, som en ydmyk liten Mann, for å 
hindre at de så Jehova. Og Han dekker Seg til i dag, i jordiske kar, med 
Shekinah. Utsiden ser ut som en flokk med holy-rollers, gamle grevlingskinn, 
men innsiden skjuler Shekinah Glory. Og Det modner Skuebrødene som vi 
har festmåltid på, og kjører tvers over landet, hundrevis av miles, ser dere. Det 
er de troendes Mat. Det er kun for den troende. Husk, Skuebrødet var kun 
for den troende alene, ser dere, Skuebrød-Sæd.  
 
64-0614M Avdekking av Gud 374. Jeg liker Ordets attributter, ser dere, bare 
Den Hellige Ånd i denne behagelige, ydmyke måten. 
 
Romerne 12:3 Ved den nåde som er gitt meg, sier jeg til enhver som er iblant 
dere, (Ordet iblant, er fra et gresk ord som ikke bare betyr nær eller i deres 
midte, men det betyr også i ro. ) 
 
Så vi kan lese dette slik: Ved den nåde som er gitt meg, sier jeg til ethvert 
menneske hos dere som hviler i Kristus", at en ikke må tenke høyere om seg 
selv enn en bør tenke, men tenke i et sunt sinn, alt etter som Gud har tildelt 
hver enkelt et mål av tro. 
 
I henhold til troens mål, i henhold til målet på den åpenbaringen som Gud 
har gitt deg. 
 
Akkurat slik som Jesus Kristus: Filipperne 2:8 Han ydmyket Seg Selv og ble 
lydig til døden, ja, til døden på korset. 
 
Og vi ser at det var Hans ydmykhet som brakte Ham nedover på veien til en 
fullstendig lydighet. og når Han hadde bevist sin tillit til Gud, da gikk Han i 
ydmykhet sine siste skritt til korset, med en full tillit til at Gud ville reise Ham opp 
igjen. 
 
For mange år siden hadde jeg en drøm som var så ekte, at jeg følte atmosfæren 
av den i flere måneder etterpå. Jeg var i broder Branhams stue, i hans hus på 
Ewing drive. Og det var klappstoler satt i en sirkel der i stuen hans. Jeg satte 
meg der, og broder Branham kom inn. Og jeg ville umiddelbart føle Herrens 
nærvær, et slikt majestetisk nærvær, en ekte ydmykhet og ærbødighet. Det er 
den beste måten som jeg kan forklare hva jeg følte i den drømmen. Og etter at 



han satte seg ned med et par stoler imellom oss i sirkelen, han var på min høyre 
side med 2 stoler imellom. Jeg løftet ydmykt mitt hodet og så på ham. Jeg 
spurte ham: "Broder Branham, kan jeg få stille deg et spørsmål?" Og han 
svarte: "Ja, det kan du." Og jeg sa: "Hvordan vil det være ved tiden for 
oppstandelsen?" Og han svarte: "Det vil være som selvmord". Og jeg visste 
umiddelbart at han ikke sa at det ville være selvmord, men som selvmord. Med 
andre ord: Atmosfæren vil være slik som våre sinn vil bli formet til. Og det vil 
ikke være noen vei tilbake. Vi vil bli låst inn i vår forutbestemmelse. 
 
Og jeg tror at en atmosfære vil være nødt til å komme inn i vår midte, mine 
brødre og søstre. Og det vil være den samme atmosfæren som Jesus gikk inn i. 
En fullstendig ydmykhet, som er en"ydmykhet i sinnet". Og Han gikk til 
korset i den sinnstilstanden, helt avhengig av Gud for ethvert skritt som Han tok 
på den tiden. 
 
Legg merke til dette. Vi leste i Skriften denne formiddagen, om hva apostelen 
Paulus sa angående hvordan vi burde tenke, med hensyn til vår egen plass i 
Kristus. 
 
Romerne 12:3 Ved den nåde som er gitt meg, sier jeg til ethvert menneske hos 
dere som hviler i Kristus", at en ikke må tenke høyere om seg selv enn en bør 
tenke, men tenke i et sunt sinn, alt etter som Gud har tildelt hver enkelt et mål 
av tro. 
 
Vel, Paulus taler her om en stolthet over seg selv. Og han advarer de troende. 
Vi må ikke tillate at den åpenbaringen av Jesus Kristus, som Gud har gitt til oss, 
vi må ikke på noen måte føle at fordi det ble åpenbart for oss, og ikke for andre, 
at vi derfor er bedre enn andre. Husk alltid at stolthet kommer før et fall. Og 
veien opp, er ned, og veien ned, er opp. Så hvis bortrykkelsen er opp, da må vi 
ta ydmykhetens nedadgående vei, for å komme inn i Hans Nærvær. Og tro meg, 
Gud vil virke i oss både til å ville og å gjøre. Og hvis det er nødvendig for oss å 
være i den sinnstilstanden for å kunne bli hevet opp og løftet opp i en 
bortrykkelse, da vil Han få deg frem dit. Og det er ikke deg selv. 
 
I bunn og grunn så sier apostelen Paulus: 3 Gud har gitt meg nåde til å tale en 
advarsel om stolthet. Jeg vil be hver og en av dere om å bli uttømt for 
selvopphøyelse, og skap ikke et falskt bilde av din egen viktighet. I stedet 
kan du ærlig vurdere din verdi ved å bruke din Gudgitte åpenbaring som en 
målestandard. Og da vil du se din sanne verdi med passende selvfølelse. 
 
La meg lese en annen oversettelse for dere. 
 



Message Bibelen sier det slik, 3 Jeg taler til dere av en dyp takknemlighet for 
alt som Gud har gitt meg, og spesielt, slik jeg har et ansvar i forhold til dere. Å 
leve da, som hver og en av dere gjør, i ren nåde, det er viktig at dere ikke 
feiltolker dere selv, at det er dere som bringer denne godheten til Gud. Nei, 
Gud bringer alt til dere. Den eneste nøyaktige måten å forstå oss selv på, 
er ved det som Gud er, og ved det som Han gjør for oss, ikke ved hva vi er, 
og hva vi gjør for Ham." 
 
Og når du innser at dette Budskapet er "Et Budskapet om Nåde", hvordan kan 
du da bli oppblåst og tenke på deg selv, at du, eller din menighet, eller din 
gruppe, er bedre enn noen annen? Her er det Paulus som ganske enkelt ber 
folket om ikke å bli oppblåst av"åpenbaringen" ,og ditt "Mål av Tro". Fordi Tro 
er noe som Gud åpenbarte for deg. Og du er bare en mottaker av det som Han 
har åpenbart, og ikke forfatteren av det. Nåde betyr ufortjent velvilje. Og hvis du 
ikke fortjente den, da hadde du ingenting å gjøre med å motta den. Det er en 
gave fra Gud til deg. Tro er noe som har blitt åpenbart for deg. For Paulus sier 
tross alt at det ikke er av noe som du har gjort. Men det er helt og holdent av 
Guds Nåde til deg, at Han åpenbarer Seg Selv for deg. 
 
Derfor, når vi undersøker Ydmykhet i Skriften, da finner vi at det ikke er så mye 
om en oppførsel, og det er heller ikke en handling fra din side, for er det en 
tilstand i ditt sinn og ditt hjerte. Og dette er blitt plassert der av Gud gjennom 
Åpenbaringen av Jesus Kristus. Sagt ganske enkelt, ifølge hva Skriften sier: 
Ydmykhet er å kjenne din plass i Evangeliet", eller " å kjenne din stilling i 
Kristus". Å kjenne din plass i familien, i Guds familie. 
 
En hustru som snakker imot sin mann, kjenner ikke sin plass i familien. Og et 
barn som prøver å korrigere sine foreldre, kjenner ikke sin plass i familien. I 
Bibelens tid var det en alvorlig straff for et barn og en hustru som ikke 
respekterte hjemmets hode. Så ydmykhet, mine brødre og søstre, er å kjenne 
din plass i Ordet for tiden, og å kjenne din plass i Guds familie. 
 
Broder Branham sa fra sitt Budskap: 61-0414 Vær ikke Redd, Det Er Jeg P 65 
"Noen tror at ydmykhet er noe som burde ha på seg et skjørt". 
 
Se for deg dette i tankene dine. Han bruker ordbilder her. Når du tenker på en 
mann i et skjørt, da tenker du på en gutteaktig mann som er feminin, pysete og 
selvutslettende. Men han fortsetter med å fortelle oss at den tankegangen er 
helt feil. 
 



Han sier: "Nei, nei. Du misforstår det. Jesus, den mest ydmyke mannen 
som noensinne har levd, Han kunne flette tau sammen, og se på dem med 
sinne, og drive dem ut av tempelet. Ja visst. Absolutt." 
 
Så broder Branham korrigerer feil tenkning her. Han ber deg om å fjerne denne 
dumme ideen om hva ydmykhet handler om, få den så langt bort fra ditt sinn 
som mulig. Fordi, han gir oss en kontrast av en sint Jesus, som tar en svepe og 
pisker pengevekslerne, en pyse iført et skjørt. Og dermed viser han deg at din 
oppfatning er helt feil, fullstendig feil. Og da har det ytre utseendet ingenting å 
gjøre med en sann ydmykhet. 
 
Han fortsetter: 66 Du sier: "Han hadde medlidenhet." Det Hadde Han. Hvorfor 
gikk han forbi tusenvis av mennesker som lå blinde, halte og lammet, og Han 
fant en mann som lå på en halmmadrass, kanskje han hadde et 
prostataproblem? Han kunne gå. Han sa: "Når jeg kommer ned, er det noen 
som kommer før meg." Det ville ikke drepe ham. Han hadde hatt det i 38 år. Og 
Bibelen sa at Han passerte forbi store mengder med lamme, blinde, halte og 
kraftløse. Stemmer det, brødre? En medfølende Gud, Han gikk forbi den slags 
mennesker, og Han fant en mann som lå på en halmmadrass. Hvor mange vet 
hva en halmmadrass er? Jeg vokste opp på en slik (Skjønner?), Så ... Så, du ... 
Ligger på denne halmmadrassen ... Og der var han, liggende der. Og Jesus så 
seg rundt til han fant ham. Og Bibelen sa at Han visste at han hadde vært i 
denne tilstanden. Og Han sa: "Vil du bli frisk?" Hvorfor ikke den forkrøplede 
mannen? Hva med den kvinnen der med den døende babyen? Hva med disse? 
Hva med dem? " Vil du bli frisk?" Han sa: "Jeg har ingen til å sette meg ut i 
vannet. Når jeg kommer ned, stiger en annen ut før meg." Jesus sa: "Du har 
hatt dette i trettiåtte år." "Det er riktig." 
"Ja vel. Ta opp sengen din og gå hjem til ditt hus.” Han stilte ingen spørsmål. 
Han bare tok opp sengen og gikk videre. Er det riktig? 
67 Fariseerne og Sanhedrin-domstolen (kirken) spurte Ham. "Hva med alle de 
andre?" 
Han sa: "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg kan ... Sønnen kan ikke 
gjøre noen ting i Seg Selv. Men det Han ser Faderen gjøre, det gjør Sønnen 
likeså." Det er medfølelse. Medfølelse er å følge Guds vilje, ikke 
menneskelig sympati, men medfølelse. Åh, det er to helt forskjellige ord: 
sympati og medfølelse. Skjønner? Hvis det ikke var slik, da gjorde Jesus 
sannelig en grov feil da Han gjorde dette. Skjønner?  
 
Så han forteller oss hvordan en mann som har en sann medlidenhet, og en 
sann ydmykhet, han vil bare gjøre det som Faderen ber ham om å gjøre, og kun 
det. 
 



I Jesaja blir vi fortalt at den fullendte og den fullkomne tjeneren, det er en som 
kun ser det som Faderen viser ham, og kun hører det som Faderen taler til ham. 
 
Jesaja 42:19 Hvem er blind uten min tjener og døv som den budbæreren som 
jeg sender? Hvem er blind som min fortrolige venn, blind som Herrens tjener? 
 
Og denne fullkomne tjeneren er Guds førstefødte Sønn, slik som endog Hans 
eget vitnesbyrd, fra Hans egen munn, vitnet om. 
 
Johannes 5:19 Da svarte Jesus og sa til dem: «Sannelig, sannelig sier Jeg 
dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg Selv, men bare det Han ser Faderen 
gjøre. For det Han gjør, gjør Sønnen likedan. Og det er dette 
kjærlighetsforholdet som var mellom Faderen og Sønnen, slik Jesus forteller oss 
i neste vers:  
20 For Faderen elsker Sønnen og viser Ham alt det Han Selv gjør. Han skal 
vise Ham større gjerninger enn disse, for at dere skal undre dere. 
 
Derfor, Faderen elsket Sønnen. Og som et resultat av det, da viste Han til 
Sønnen alle ting som Han gjorde. Vil ikke da denne kjærligheten bli manifestert 
på samme måte med alle Hans ekte sønner? 
 
Igjen, i: Johannes 5:30 Jeg kan ikke gjøre noe ut fra Meg Selv. Etter det Jeg 
hører dømmer Jeg. Og Min dom er rettferdig, for Jeg søker ikke Min egen 
vilje, men Faderens vilje, Han som har sendt Meg. 
 
Så Jesus kjente sin rettmessige stilling i familien, og med Sin Far. Og det er en 
sann ydmykhet i Skriften, slik vi vil se flere eksempler senere i denne talen. 
 
Veldig mange mennesker har en feil forståelse av hva ydmykhet handler 
om. De tror den karen som går rundt som en oppvaskklut, er den som er ydmyk. 
Men broder Branham satte tingen på plass da han sa: "Jesus Kristus var den 
mest ydmyke mannen som noensinne har levd." Deretter taler han om 
medlidenhet, og sier:"Medfølelse er ikke en menneskelig sympati, men å 
gjøre Guds vilje." Og det er nøyaktig hva ydmykhet er. Å kjenne din plass, og 
å vandre i den orden som du ble kalt inn i. 
 
Og det er nøyaktig hva Paulus taler om, da han sier: Filipperne 2:13 For det er 
Gud som virker i dere både å ville og å gjøre det som er til Hans velbehag. 
 
Og hvis det er Gud som gjør dette, da virker Gud den samme ydmykheten inn i 
sine Utvalgte Barn. Da er ydmykhet ikke det som du gjør. Men det er det som du 
bare overgir deg selv til. 



 
Og det var det som apostelen Paulus sa: Romerne 12:3 Ved den nåde som er 
gitt meg, sier jeg til enhver som er iblant dere, at en ikke må tenke høyere 
om seg selv enn en bør tenke, men tenke i et sunt sinn, alt etter som Gud 
har tildelt hver enkelt et mål av tro. 
Ikke bli oppblåst og tenk høyere om deg selv enn du burde tenke, men se heller 
på det mål av tro, på den åpenbaringen som Gud ga deg, og ydmyk deg selv til 
det." 
 
Ydmykhet er ikke en feminin eller pysete oppførsel, men en Sann ydmykhet 
er å kjenne din plass i Evangeliet, og stå fast i den stillingen. For: "Når dere 
har gjort alt som dere kan gjøre for å stå, da sa han, bare bli stående. 
 
Grunnen til at Israels barn måtte vandre i ødemarken i førti år, er fordi de var et 
stolt folk, og Gud måtte ydmyke dem. 
 
5. Mosebok 8:1 Alle de bud jeg gir deg i dag, skal dere akte vel på å holde, så 
dere må leve og bli tallrike. Da skal dere komme inn i det landet Herren med ed 
har lovt deres fedre, og ta det i eie. 
2 Du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført deg i disse førti år i 
ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg og for å kjenne hva som var i ditt 
hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke.   
3 Han ydmyket deg og lot deg hungre, han gav deg manna å ete, en mat som 
verken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la deg vite at mennesket ikke 
lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av 
Herrens munn. 
4 Dine klær ble ikke utslitt, og din fot ble ikke hoven i disse førti år. 
5 Så forstå da i ditt hjerte at likesom en mann opptukter sin sønn, slik 
opptuktet Herren din Gud deg.  
6 Og hold Herrens, din Guds bud, så du vandrer på hans veier og frykter ham! 
7 Når Herren din Gud fører deg inn i et godt land, et land med rennende bekker, 
med kilder og dype vann, som veller fram i dalene og på fjellene,  
 
Nå, irettesettelse er alltid en ydmykende opplevelse. Ingen mann liker å bli 
ydmyket, men Bibelen forteller oss at det er bedre å ydmyke deg selv, enn å la 
Gud ydmyke deg. 
 
Og vi vet at hele prøvelsen med farao fant sted, men hvorfor? Fordi han nektet å 
ydmyke seg framfor Gud.  
2 Mosebok 10:3 Så gikk Moses og Aron inn til Farao og sa til ham: Så sier 
Herren, hebreernes Gud: Hvor lenge vil du nekte å ydmyke deg for meg? La mitt 
folk fare, så de kan tjene meg.  



 
Vi leser i Matteus 21:42 Jesus sier til dem: «Har dere aldri lest i Skriften: 
Steinen som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein Dette var 
Herrens verk, og det er underfullt i våre øyne? 
43 Derfor sier Jeg til dere: Guds kongerike skal bli tatt fra dere og gitt til et 
folk som bærer rikets frukt. 
44 Og den som faller på denne Steinen, skal bli knust (ydmyket). Men den 
Steinen faller på, skal den knuse til støv.»  
  
Se igjen på tilstanden til Israels barn, og hva Gud måtte gjøre for å ydmyke 
dem: 5 Mosebok 8:14 vokt deg at du da ikke opphøyer deg i ditt hjerte, så du 
glemmer Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. 
15 Han er den som ledet deg i den store og forferdelige ørken blant giftige 
slanger og skorpioner og på tørre marker, hvor det ikke fantes vann. Han lot det 
strømme vann ut for deg av den hårde klippen,  
16 han gav deg manna å ete i ørkenen, en mat som dine fedre ikke kjente, for å 
ydmyke deg og prøve deg og så til sist gjøre vel imot deg. 
17 Si da ikke ved deg selv: Det er min kraft og min sterke hånd som har 
vunnet meg denne rikdom. 
18 Men kom Herren din Gud i hu! For det er han som gir deg kraft til å vinne deg 
rikdom, fordi han vil holde sin pakt som han med ed har inngått med dine fedre, 
som en kan se den dag i dag. 
19 Men dersom du glemmer Herren din Gud og følger andre guder og dyrker 
dem og tilber dem, da vitner jeg mot dere i dag at dere for visst skal 
omkomme. 
20 Likesom de hedningene Herren lar omkomme for dere, slik skal også dere 
omkomme, fordi dere ikke var lydig mot Herrens, deres Guds røst. 
 
Legg merke til at Gud ønsker at vi skal vandre i ydmykhet og kjenne Ham fullt 
ut. Han er den Ene som er her for å lede oss inn i Tusenårsriket. Det er ikke vi 
som leder oss selv. Det er ikke en pastor som leder oss. Broder Branham 
fortalte oss i Den Tredje Utvandringen, at ildstøtten vil lede oss inn i 
Tusenårsriket. 
 
Fra talen: 63-0630M Den Tredje Utvandringen 280. Jeg vil at dere skal merke 
dere dette nå. Denne samme Ildstøtten leder folket igjen til et Løftesland, 
Tusenårsriket. Hvor vi fant ut, under inspirasjonen av dette Sjette Segl, (det har 
aldri blitt forkynt før), hvordan jorden må bli renset for Tusenårsriket. Ildstøtten 
leder dem til et Tusenårsrike.  
281. Og legg merke til dette, at Ildstøtten som ledet Israel fra fangenskapet, i 
den utvandringen; Ildstøtten, under Guds lederskap. Gud var Ilden, og 



Ildstøtten salvet kun profeten. Ildstøtten skulle stå som et Himmelsk vitne om 
at Moses var kalt ut.  
282. Husk Datan, og dem, sa, “Vel, vi burde starte en organisasjon. Moses, du 
tar for mye på deg selv. Du prøver å si at du er den eneste hellige iblant oss. 
Hele Herrens forsamling er hellig. Hvordan kan du ta dette på deg selv?”  
283. Og Moses falt på sitt ansikt og begynte å gråte. Gud sa, “Adskill deg 
selv fra ham. Jeg vil bare åpne opp jorden og svelge ham bort.” Et forbilde. 
Hvordan kunne Moses, sa til dem at han fortalte dem hva Gud hadde sagt, og 
Gud stadfestet Det til å være Sannheten.  
 
Og igjen fra: 63-0630M Den Tredje Utvandringen 291. Det var en brennende 
Ild, den Ildstøtten i busken.  
292. Da Han døde, og stod opp på den tredje dagen, og Saulus møtte Ham på 
veien ned, var Han tilbake til den Ildstøtten. Sa: “Jeg kommer fra Gud, og Jeg 
går til Gud.”  
293. Da Peter var i fengsel, kom denne Ildstøtten inn, åpnet dørene og tok ham 
med på utsiden. Det stemmer. Hvor ledet den Ildstøtten dem?  
294. Husk nå, Moses var ikke Ildstøtten. Han var den salvede lederen, 
under denne Ildstøtten, og Ildstøtten stadfestet kun hans Budskap med 
tegn og under.  
295. Og den Ildstøtten ledet dem til landet som Gud lovet dem, hvor Han 
Selv ville bli gjort kjød iblant dem, en dag. Stemmer det? Hva gjorde de? 
Knurret og vred på seg, og alt mulig annet, for å vise at det var under blodet til 
et vanlig lam.  
296. Men denne gangen (ære være Gud), Støtten som vi ser iblant oss, 
Ildstøtten, vil lede oss til Tusenårsriket, hvor Han vil vende tilbake til Sitt 
folk i det store Tusenårsrikets regjeringstid etter denne utvandringen, hvor 
vi vil leve Evig sammen med Ham. Han har alltid Faderens Ord, beviser alltid 
at Det er rett.  
 
Og hvis Gud ydmyket dem som kom inn i det lovede land, vil han ikke gjøre det 
samme mot deg og meg, som er i ferd med å komme inn i Løfteslandet, 
Tusenårsriket? Og jeg sier at Han vil, for Han er Gud, og Han forandrer seg 
ikke. 
 
De som ikke var villige til å bli ydmyket av Gud, døde i ødemarken under tøffe 
forhold. Og noen døde en veldig sørgelig død. Og vi har et press på oss nå, og 
den vil vende seg til en trengsel en dag. Og de som ikke vil "vandre i lyset slik 
Han er i lyset, og ikke vil underkaste seg Guds Ords orden, de må gi sitt eget 
blod en dag. For løftet om at blodet er tilstrekkelig, det er blitt gitt bare til dem 
som vandrer i Lyset slik Han (Gud) er i dette Lyset. Og hvis Han er i Lyset, 
Da vil det å vandre i Lyset, eller i Ordet, ha å gjøre med å vandre i Hans 



nærvær. Og hvis du gjør det, da vil Jesu Kristi blod rense deg fra all synd. 
Utenom det har du ikke noe blod fra Kristus. Du har bare dine egne religiøse 
gjerninger. Og du vil gå inn i en trengsel for å få din stolthet renset bort fra deg, 
slik Israel gjorde i ødemarken. 
 
Men vi er blitt lovet i 2 Krønikerne 7:14 Og hvis mitt folk, som er kalt med mitt 
navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine 
onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres 
land.  
 
Og så ser vi at ydmykhet er vår vei inn i Guds løfter, til å bli oppfylt i vårt liv. 
 
Fra talen: 62-0622B Lette På Trykket -14. Ydmykhet er en vei til å lykkes. 
 
Og Gud sa: Min ære gir jeg ikke til noen annen. Derfor vil han bare bruke de 
menn som er ydmyke nok til å gi ham "all lovprisning, ære og herlighet." 
 
Kolosserne 3:12 Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere ikle dere 
inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og 
langmodighet. 
13 Vær overbærende med hverandre og tilgi hverandre hvis noen har en klage 
mot en annen. Slik som Kristus tilgav dere, slik skal også dere gjøre.   
14 Men framfor alt dette: Dere må ikle dere kjærligheten, som er 
fullkommenhetens bånd.   
15 Og la fredens Guds herske i hjertene deres! I Ham ble dere også kalt inn i ett 
legeme. Og vær takknemlige! 
16 La Kristi ord bo rikelig i dere i all visdom, slik at dere underviser og formaner 
hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og ved nåden synger i 
deres hjerter for Herren. 
17 Og hva dere enn gjør i ord eller gjerning, gjør alt i Herren Jesu navn, og takk 
Gud Faderen gjennom Ham.  
 
Derfor, "Ydmykhet" er ikke "inderlig barmhjertighet." "Ydmykhet" er ikke 
"vennlighet." "Ydmykhet" er ikke "saktmodighet." Det er heller ikke 
"langmodighet." 
 
Ydmykhet er oppført her som en blant mange forskjellige attributter. Men den er 
ikke disse egenskapene. Og likevel, hvis du er en sann kristen, vil du ha alle 
disse egenskapene, pluss "ydmykhet." 
 
"Ydmykhet er å kjenne din plass i Skriften." Ydmykhet er å kjenne din 
plass i Guds plan. 



 
Se hva som skjedde med Moses sin eldre bror, Aaron, og hans eldre søster, 
Miriam. De ble litt for hovmodige mot ham. Og Gud måtte slå dem ned, for å 
bryte den ånden og ydmyke deres hjerter. 
 
4. Mosebok 12:1 En gang talte Mirjam og Aron ille om Moses på grunn av 
den etiopiske kvinnen som han hadde tatt til hustru. For han hadde tatt til ekte 
en etiopisk kvinne. 
2 De sa: Er det bare Moses Herren har talt med? Har han ikke også talt 
med oss? - Og Herren hørte det. 
3 Men Moses var en meget saktmodig mann, mer enn alle mennesker på 
jorden. 
4 Og med ett sa Herren til Moses og til Aron og til Mirjam: Gå ut, alle tre, til 
sammenkomstens telt! Og de gikk dit ut alle tre. 
5 Da kom Herren ned i en skystøtte og stod i inngangen til teltet. Og han kalte 
på Aron og Mirjam, og de gikk ut begge to. 
6 Og han sa: Hør nå hva jeg har å si dere: Når det gjelder en profet som 
dere, så gir jeg, Herren, meg til kjenne for ham i syner og taler med ham i 
drømmer. 
7 Men slik er det ikke med min tjener Moses. Han er tro i hele mitt hus. 
8 Munn til munn taler jeg med ham, klart og ikke i gåter. Og han skuer 
Herrens skikkelse. Hvordan kunne dere da våge å tale ille om Moses, min 
tjener? 
9 Og Herrens vrede var opptent mot dem, og han gikk bort. 
10 Da skyen vek bort fra teltet, se, da var Mirjam spedalsk, hvit som snø. 
Da Aron vendte seg mot Mirjam, så han at hun var spedalsk. 
11 Da sa Aron til Moses: Hør meg, herre! La oss ikke lide for en synd vi har 
gjort i vår dårskap! 
12 La henne ikke være som et dødt foster, hvor kjøttet er halvt fortært når det 
kommer ut av morslivet! 
13 Da ropte Moses til Herren og sa: Å Gud, helbred henne! 
14 Og Herren sa til Moses: Om hennes far hadde spyttet henne i ansiktet, 
skulle hun da ikke sitte med skammen i sju dager? La henne bli holdt 
utestengt fra leiren i sju dager, så kan hun komme tilbake igjen! 
15 Og Mirjam ble holdt utestengt fra leiren i sju dager. Folket brøt ikke opp før 
Mirjam var kommet tilbake. 
16 Deretter brøt folket opp fra Haserot og leiret seg i ørkenen Paran. 
 
Vi skal gå tilbake til broder Branhams tale, og se på hva han hadde å si om 
sann ydmykhet. Broder Branham viser frem disiplene som samtaler om Jesus 
og denne kvinnen ved brønnen. De er på vei inn til byen, og de ser Ham snakke 
med denne kvinnen (en prostituert). Og de overhørte den samtalen, og de 



kunne knapt tro hva de hørte. Bare tenk på det. De hadde fulgt denne mannen i 
et par år, og ikke funnet at Han hadde noen flekker i Sitt liv. Og så, plutselig ser 
de at Han har denne samtalen med en prostituert? 
 
62-0726 Et Vitnesbyrd På Sjøen62-0726 Et Vitnesbyrd På Sjøen 44. Men vi 
finner ut at Han ba henne om en tjeneste. Han sa: "Gi Meg å drikke." Vel, vi 
vet at ingen rabbiner eller noen av våre fariseere ville be en slik kvinne om å 
gjøre noen ting for seg. Men her var vår Mester, Gud, vår skaper, som sitter her 
i et kjødlegeme, og ber en kvinne med dårlig omdømme, om å gi Ham å 
drikke, gjøre Ham en tjeneste. Amen. 
45 Det er det som gjør Ham til Gud for meg, fordi Han ydmyket seg selv. 
Gud er ydmykhet. Glem aldri det. Ydmykhet er Gud. Aldri skrytende, det er 
alltid ydmykhet. 
Og vi lyttet til Ham. Vi tenkte: "Ja visst. Om et øyeblikk vil han ta en pinne og 
jage henne tilbake til byen, der hun hører hjemme." Men han sa: "Gi Meg Å 
drikke." Og de begynte å snakke religion. Hun sa: "Vi tilber på dette fjellet. Dere 
sier i Jerusalem", og så videre. Og Han snakket med henne en stund. Og etter 
en stund sa Han til henne: "Gå og hent mannen din og kom hit." Og hun snudde 
seg og sa: "Jeg har ikke noen mann." Husker dere?  
 
Se på holdningen til fariseeren som inviterte Jesus til sitt hjem, og ikke hadde 
høflighet nok til å få føttene hans vasket. Lukas 7:36-50 Så Gud sendte en 
annen kvinne med dårlig omdømme, en prostituert, Maria Magdalena, for å 
vaske Hans føtter med sine tårer. Og hun tørket dem med sitt lange hår. Det 
viser deg hvor ydmyk Gud selv er, for å tillate en slik tjeneste å bli gitt til Ham fra 
en slik person med dårlig omdømme. Og fariseerne tenkte at hvis Han var 
åndelig, da ville Han trekke seg tilbake i avsky over det som hun gjorde. Men 
han så på hennes angrende hjerte, og ikke på hennes kjød. Han så på hennes 
ønske om å kjenne sin plass i Ordet. Og det hun gjorde, ble oppskrevet i Ordet, 
for å oppfylle det som Gud hadde lagt ned i hennes hjerte før verdens 
grunnleggelse. 
 
Legg merke til hvordan Gud lar Sine tjenere si ting som på den tiden kan se ut til 
å være feil. Men bare vent. Jesaja 40:31 Men de som venter på Herren, får ny 
kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir 
ikke trette. 
 
Jesaja fortalte kong Akas at en jomfru skal bli gravid som et tegn fra Gud, men 
Gud brakte ikke dette tegnet til oppfyllelse før etter ytterligere 700 pluss år. Men 
legg merke til hva han sa da han sa, at det nesten så ut som han sa at tegnet 
var for Akas selv. 
 



Jesaja 7:1 Det skjedde i de dager da Akas, Jotams sønn og Ussias 
sønnesønn, var konge i Juda, at Syrias konge Resin og Pekah, Remaljas sønn, 
Israels konge, drog opp mot Jerusalem for å føre krig mot byen. Men han kunne 
ikke komme seg til å angripe den.  
 
La oss nå hoppe ned til vers 10 
 
10 Og Herren ble ved å tale til Akas og sa:  
11 Krev et tegn av Herren din Gud! Krev det i det dype eller i det høye der 
oppe! 
12 Men Akas svarte: Jeg vil ikke kreve noe og ikke friste Herren. 
13 Da sa profeten: Hør da, dere av Davids hus! Er det for lite for dere å trette 
mennesker siden dere også tretter min Gud? 
14 Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn, 
hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. 
 
Hvem er de menneskene som hevder å tro på tegnet, men ikke hva 
Budbæreren skal si om det? Det høres ut som tegnet var for Akas, men likevel 
så var Akas død, og hadde vært begravet i jorden i 70 år før Gud brakte frem 
Sitt løfte. 
 
I Apostlenes gjerninger finner vi at apostelen Paulus også viser frem sin 
sanne ydmykhet. 
 
Apostlenes Gjerninger 20:18 Og da de var kommet til ham, sa han til dem: 
«Dere vet hvordan jeg hele tiden har levd blant dere fra den første dagen jeg 
kom til Asia,   
19 at jeg tjente Herren med all ydmykhet, med mange tårer og prøvelser som 
møtte meg ved jødenes onde planer. 
20 Dere vet også hvordan jeg ikke holdt tilbake noe av det som kunne være til 
hjelp, men forkynte det for dere og underviste dere offentlig så vel som fra hus til 
hus.  
 
Nå har vi sett at enhver tjeneste under Ildstøtten, har vandret i sann 
ydmykhet. Vi ser det i Moses, Jesus og Paulus. Og i dag så vi det også i 
William Branham. Hver av dem kjente sin plass og gjorde nøyaktig det som 
Gud viste dem å gjøre. Ikke noe mer, og ikke noe mindre. 
 
Det er sann ydmykhet. Å kjenne din plass i Ordet. 
 



Vi leser i Filipperne 2:3 Gjør ikke noe ut fra ønske om egen ærgjerrighet eller 
lyst til tom ære, men enhver skal i ydmykhet anse de andre høyere enn seg 
selv. 
 
Og ordet ydmykhet er et gresk ord for å ydmyke seg selv. 
 
La oss gå tilbake til 2 Mosebok og se på denne ydmykheten som Gud ønsker 
skal være i dem som tjener Ham. 
 
2 Mosebok 4:14 Da ble Herrens vrede opptent mot Moses, og han sa: Har 
du ikke din bror Aron, levitten? Han kan tale, det vet jeg! Nå kommer han deg 
også i møte, og når han ser deg, blir han glad. 
15 Du skal tale til ham og legge ordene i munnen på ham. Så skal jeg være 
med din munn og med hans munn og lære dere hva dere skal gjøre. 
16 Han skal tale til folket for deg. Han skal være din munn, og du skal være 
som Gud for ham. 
 
Og er ikke det nøyaktig i denne orden som Gud på nytt har gitt det ut i denne 
tiden? Gud plasserte ordene til å bli talt, i Moses sin munn. Og de samme 
ordene plasserte Moses videre i Arons munn, til å bli talt ut. Og slik plasserte 
den samme Gud Sitt Ord i munnen til sin profet, William Branham. Og slik har 
også de samme ordene blitt plassert i munnen til Hans Utvalgte sanne 
femfoldige tjeneste. Og akkurat slik som Gud lovert å være sammen med 
munnen til Moses, slik lovet Han også å være sammen med Arons munn, som 
var Moses sin tjener. Og da, hvis Gud sendte inn i menigheten en femfoldig 
tjeneste, tror du ikke da at Gud også vil være med den munnen? 
 
Talmud oversetter dette Skriftstedet på denne måten. "Gud viste vrede mot 
Moses fordi han nektet å ta imot rollen som en leder. Er ikke Aaron, som 
opprinnelig skulle være Levitten, din bror? Og derfor er han ikke sjalu på din 
storhet? Han, Aaron, drar ut i ørkenen for å møte deg, Moses. Og når han ser 
deg, vil han bli glad i sitt hjerte, og ikke være sjalu på at du er større enn ham. 
På grunn av dette vil du nå være en levitt, og Aaron vil være presten". 
 
Hebraisk undervisning forteller oss at Aaron viste sann ydmykhet, for han var 
ikke sjalu på sin yngre brors prestasjoner. Aaron var verdig et prestedømme for 
seg selv og alle sine etterkommere, fordi det ikke betydde noe for ham at hans 
yngre bror i stor grad overgikk ham. Aaron var en stor figur i seg selv. Yeheskels 
bok nevner at før Moses ble lederen, var det Aron som var jødenes leder og 
hovedprofet i Egypt. Det var Aaron som alle kom til for råd og veiledning om 
hvordan man finner Gud. Til tross for all Aarons slit og innsats som han hadde 
av hensyn til det jødiske folket, så overgikk Moses ham i storhet. Aron var 



lykkelig i sitt hjerte da han oppdaget at Moses hadde overgått ham, og dermed 
erstattet ham som leder og hovedprofet. 
 
Dette betyr at Aaron var i stand til å ydmyke seg og underkaste seg Den 
Hellige Ånds ledelse gjennom sin yngre bror, som Gud hadde valgt til å lede. La 
meg lese noen flere skrifter om ydmykhet og dens betydning i Guds plan. 
 
Ordspråkene 15:33 Herrens frykt er tukt til visdom, og ydmykhet går forut for 
ære. 
 
Ordspråkene 18:12 ¶ Forut for fall opphøyer en manns hjerte seg, men 
ydmykhet går forut for ære. 
 
Ordspråkene 22:4 Lønn for ydmykhet og gudsfrykt er rikdom og ære og liv. 
 
Kolosserne 3:12 Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere ikle dere 
inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet. 
 
Salme 9:13 For han som hevner blodsutgytelse, kommer de hjelpeløse i hu, 
han glemmer ikke deres ydmyke rop. 
 
Salme 10:12 Reis deg, Herre! Løft din hånd, Gud! Glem ikke de ydmyke! 
 
Salme 10:17 Herre, du har hørt de ydmykes begjæring. Du styrker deres 
hjerte, du vender øret til. 
 
Salme 69:33 Når de ydmyke ser det, skal de glede seg. Dere som søker Gud, 
må deres hjerte leve! 
 
Jesaja 57:15 Jes 57:15 For så sier Den Høye, Den Opphøyede, han som troner 
for evig, han som bærer navnet Hellig: I det høye og hellige bor jeg, og hos den 
som er sønderknust og ydmyk i ånden, for å gjenopplive de ydmykes ånd og 
gjenopplive hjertet (forståelsen) til de sønderknuste.  
 
Matteus 18:4 Derfor, den som ydmyker sitt selv som dette lille barnet, er den 
største i himlenes rike.  
5 Den som tar imot et lite barn som dette i Mitt navn, tar imot Meg. 
 
Legg merke til holdningen til apostelen Paulus. 
 
Apostlenes Gjerninger 20:18 Dere vet hvordan jeg hele tiden har levd blant 
dere fra den første dagen jeg kom til Asia,   



19 at jeg tjente Herren med all ydmykhet, med mange tårer og prøvelser som 
møtte meg ved jødenes onde planer. 
20 Dere vet også hvordan jeg ikke holdt tilbake noe av det som kunne være 
til hjelp, men forkynte det for dere og underviste dere offentlig så vel som fra 
hus til hus. 
21 Jeg vitnet både for jøder og grekere om omvendelse til Gud og troen på vår 
Herre Jesus Kristus.  
 
Hans ydmykhet dreide seg alt sammen om å vise frem, undervise og forklare 
Guds Ord for folket. Det var ikke en falsk fremvisning av ydmykhet, lik i en 
beskjeden etterligner som sier: "Herren velsigne deg min dyrebare broder." 
 
Ved å forkynne Ordet, og ikke holde noen ting tilbake, det var det som viste 
apostelen Paulus sin sanne ydmykhet til Guds Ord. Og se på den samme 
holdningen som apostelen Peter forteller oss at vi skulle ha.  
1 Peter 5:4 Og når Overhyrden åpenbares, skal dere få ærens uvisnelige krone. 
5 På samme måte skal dere unge underordne dere de eldste! Ja, dere skal 
alle underordne dere hverandre, og ikle dere ydmykhet! For: Gud står de stolte 
imot, men de ydmyke gir Han nåde. 
6 La dere derfor ydmyke under Guds mektige hånd, for at Han kan opphøye 
dere når tiden er inne.  
 
Legg merke til hvordan Jesus ydmyket seg til Guds Ord, da han sa: Ikke min 
vilje, men Din vilje skje. 
 
62-0622E Hvorfor 55. Den Hellige Ånd skinner ikke; Den Hellige Ånd gløder. 
Det er en forskjell mellom å gløde og å skinne. Kirken skinner med sine store 
programmer. Men Den Hellige Ånd gløder i ydmykhet, underdanighet, en 
forsoning med Ordet og tro på Ordet.  
 
Vaske Jesus Feet 57-0310A E-13 Vi ser den samme tingen i dag, folk som 
ønsker å ha en fremvisning, slik at de andre ville se på dem, at noen ville tenke 
at de ville være viktige. De vil ha det største møtet, eller det største dette, eller 
det … noe på — den folkemengden som var best kledd, de som kom til deres 
kirke, den største kirken, det høyeste kirketårnet, de beste kirkebenkene, noe 
stort og flott. Det vi trenger, er mer Gud, og ikke så mye av verden. "Den som 
vil ydmyke seg selv, vil Gud opphøye." Men ydmykhet er nødt til å komme 
først. 
 
63-0412E Gud Skjuler Seg I Enkelhet 292. Vår Himmelske Far, ydmykheten, 
ydmykheten av å tro Deg, hvordan Du åpenbarer Deg Selv i ydmykhet! 
Hvordan vi finner ut i disse dager, og alle dager, at menigheten vil få seg selv 



inn i den tilstanden. Da vil Du bøye Deg rett ned i rennesteinen, fra ingensteds, 
og plukke opp noe, salve det, sende det ut, og det blir det avvist. Da vil du 
dømme verden etter det. 
 
Menighetstidsboken - Smyrna Menighetstid Kapittel 4, 156-2. I hver 
tidsalder har vi akkurat det samme mønsteret. Det er grunnen til at lyset 
kommer gjennom en Gudgitt budbærer i et bestemt område, og at lyset 
deretter sprer seg fra den budbæreren gjennom tjenesten til andre som 
har blitt trofast opplært.  
 
2 Timoteus 2:2 Og alt det som du har hørt av meg, gjennom mange 
vitnesbyrd, skal du overgi til trofaste mennesker, slike som også er i stand til 
å undervise andre. 
 
Den hebraiske undervisningen fortsetter med å sitere fra 2. Mosebok, at dette er 
prestens hovedfunksjon: 2 Mosebok 4:14 Har du ikke din bror Aron [han som 
opprinnelig var utpekt som], levitten? [Han som nå er utvalgt til å bli prest, fordi 
han har ydmyket seg under deg tzaddik Moses (tzaddik betyr «åndelige 
lederen»)] Han kan tale, det vet jeg! Nå kommer han deg også i møte, og når 
han [Aron] ser deg [Moses, generasjonens ledende Tzaddik], blir han glad [og 
underordner seg under deg for å kunne være i stand til å motta Guds lys]. 
 
Den hebraiske undervisningen av Lekutai Halachot: Orach Chiam: Hilchot 
Tefilin 7:8), fortsetter med å si: Bare en person som er klok nok til å ta de 
rette beslutningene, er virkelig verdig å ha på seg brystplaten. Den rette 
beslutningen er alltid å avvise begjæret om makt, og underordne seg Guds 
vilje. Guds vilje er å følge kommandoene til den ledende tzaddik. 
Brystplaten kan bare være effektiv hvis en ydmyk person, slik som Aaron, vil 
bære den. For bare en ydmyk person, som kun er interessert i sannheten, 
kan være det rette karet for Ordet til Sannhetens Gud. 
 
2. Timoteus 3:16 Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, 
til overbevisning, til korrigering og til oppdragelse i rettferdighet,  
 
Apostelen Paulus sa i Galaterne 6:6 Den som blir opplært i ordet, skal ha del i 
alle goder sammen med den som underviser ham.  
 
Wuest: Galaterne 6:6 La dessuten den som blir undervist Ordet, kontinuerlig ha 
fellesskap med den som underviser, i alle gode ting. 
 
Vi kan nå forstå hvorfor det viktigste karaktertrekket som er nødvendig for å 
komme nær Gud, er ydmykhet. Dette er grunnen til at Aaron ble valgt til å være 



prest og bære brystplaten. For Aaron, ved å ydmyke seg for Moses, hadde blitt 
en passende kanal for å spre ut Guds kraft til det jødiske folket. Dette er 
grunnen til at Josva ble utvalgt til å bli den neste lederen etter Moses. For han 
innså at den eneste måten å lære av Moses, og å bli som Moses på, er å avstå 
fra sitt selv, være foran sin herre, slik skriftstedet sier om Josva: 
 
2. Mosebok 33:11 men Moses sin tjener Josva, Nuns sønn, en ung mann, var 
alltid i teltet til Moses. Dette verset beskriver Josva som bare en ung mann, 
mens han faktisk var 70 år gammel. Det dette verset forteller oss, er at Josva 
var så ydmyk overfor sin herre, og han handlet som om han ikke visste 
noen ting foran Moses. Så han var omtrent som en ren ungdom. Ved å gjøre 
dette, da absorberte Josva mer av Moses sin personlighet og visdom enn 
hva noen annen person var i stand til. Fordi Josva var i stand til å utmerke seg i 
dette, derfor ble han valgt av Gud til å bli den neste lederen. 
 
Sann ydmykhet er det høyeste åndelige nivået av alle. For Moses, utenom 
Kristus Jesus, var den mest ydmyke personen som noensinne har levd. Jeg 
vil si at apostelen Paulus og William Branham var på en nær tredjeplass. Men 
det som gjorde menn som Moses, William Branham og Paulus så store, var at 
de, i likhet med Jesus, var så ydmyke at de fullstendig satte til side ethvert 
lem i sitt legeme, la seg inn under Guds vilje. 
 
Vi kunne fortsette og fortsette om Guds menn på sin vandring. Som Elisa, som 
ydmyket seg for sin mentor Elias. Da han ble bedt om å forlate alt og følge ham, 
da gjorde han det. På samme måte med apostelen. Da Jesus ba dem, en etter 
en, om å forlate alt og følge Ham, da gjorde de det. 
 
Sann ydmykhet betyr ikke at en person tenker at han ikke er noe, eller oppfører 
seg som om han ikke er noe. For å ha sann ydmykhet må han tro at han er 
veldig dyrebar i Guds øyne. 
 
Broder Branham sa i talen 62-0119 Et Tegn 129. Jesus sa i Markus 16 Disse 
tegnene skal følge dem som tror." Hva slags tegn er det? Noen flotte utstoppede 
skjorter? Nei. Ydmykhet. Guds fylde i Kristus Jesus fikk Ham til å vandre 
som en ydmyk bonde. Det fikk Ham til å vaske føttene til disiplene Sine. 
Han hadde ikke et sted til å legge Sitt hode på. 
130 Noen av oss som kaller oss kristne, vi drar til et sted, vi må ha det beste 
som finnes i landet. Det må bli gitt en garanti for så mye penger, ellers kommer 
vi ikke, evangelisten. Noen pastorer vil ikke gå til en kirke uten at den har en 
høy klasse og et stort sted. Åh du! 
131 Vi trenger en ny opplevelse, slik som Paulus hadde da han var på vei til 
Damaskus. Paulus så dette tegnet løftet opp! Og han sa: "Hvem er du, Herre?" 



Han sa: "Jeg er Jesus." 
132 Det vi trenger i kveld, er en ny Ildstøtte som henger over kirken igjen i 
kveld, slik at menneskers blinde øyne ville bli åpnet opp, og de kunne se det. 
133 Jesus lever og regjerer fremdeles, tegnet. Nå, han er… Gud ga oss dette 
tegnet. Det er et Evig Tegn.  
 
Gud har kalt oss til å være konger og prester. Og vi har bevist denne 
formiddagen at før du kan komme med ydmykhet, så kan Han ikke engang 
bruke deg. Så hvordan skal vi noen gang bli brukt av Gud hvis vi ikke kan få oss 
selv ut av veien. Broder Branham sa:"Den største gaven er å få deg selv ut 
av veien". Det er sann ydmykhet. Fordi, slik som Jesus, så kan du ydmykt og 
ærlig si i ditt hjerte: "ikke min vilje, men din vilje skje o Gud." 
 
65-0410 Påskeseglet 155. Ikke prøv å bygge en menighet lik deres. Ikke prøv å 
ha en slik pastor. Ikke prøv å gjøre dette, det eller annet, eller samarbeide med 
verden. De skinner med Hollywood.  
156. Det ekte Evangeliet gløder med kraft. Ørner hører det. De ser ikke etter 
noe som skinner. De ser etter en glød. Gløder med ydmykhet, gløder med 
kjærlighet, gløder med kraft, det er hva den ekte ørnen jakter på. Du kan ikke 
klore i en hønsegård og tilfredsstille ham. Han vil aldri kunne gjøre det. Du vil 
aldri fortelle ham det, for han tror ikke på det.  
157. La den Røsten rope fra Himmelen, “Jeg er Han som var død, og som 
lever igjen.” Noe skjer. “Jeg er den samme i går, i dag og for evig. Og det 
skal skje i de siste dager, Jeg vil utgyte av Meg Selv over alt kjød.” Ære 
være Gud! “Jeg vil levendegjøre ditt dødelige språk. Jeg vil levendegjøre deres 
dødelige tunger. Jeg vil gi dere beviset på at Jeg kommer til å ta dere med 
Meg i oppstandelsen.” Ørner med sultne hjerter strekker seg ut etter det alt de 
bare kan. Det er den kostbare Perlen, som de selger alt annet for å gå og kjøpe. 
Amen.  
158. Må Gud hjelpe oss, venn. Våre menigheter mister sin identitet. La oss raskt 
nå gå til noen.  
 
63-0412E Gud skjuler seg i enkelhet 270. [Blankt område på lydbåndet — 
Red.] “… plaget og slått. Men vi aktet Ham for plaget og slått av Gud. Men 
han ble såret for våre overtredelser.” Blekemiddelet kom. "Han ble knust for 
våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved Hans 
sår har vi fått legedom.” 
271 Hva gjorde Han? Ydmyket Seg Selv til døden, på langfredag ettermiddag, 
for at Han kunne oppstå på påskedagen, amen, for å sende Den Hellige 
Ånd tilbake over Menigheten, med en dobbel del av den, slik at vi kunne 
gjøre de samme tingene som Han gjør, som Han gjorde. Han lovet: "Disse 



tegn skal følge dem som tror." Og hvor langt vi er kommet bort fra Ham, 
gjennom våre tradisjoner! Der har dere det. 
272 Gud skjuler Seg Selv i ydmykhet, åpenbarer Seg Selv i kraft, det er slik 
Gud gjør det. Det er Guds program å gjøre det, ja visst, for at Han kan føre 
sønner over denne kløften. 
273 Avslutningsvis kan jeg si dette. Gud skjuler seg i død for å komme 
tilbake i oppstandelse.  
 
Legg merke til hvordan broder Branham forteller oss at Jesus ydmyket seg i 
døden for å oppstå. Og i det neste sitatet forteller han oss at Gud har tilveiebrakt 
en vei, som er oppstandelsens vei. Den kommer gjennom ydmykhet. Og jeg 
tror mer enn noen gang at vi er nødt til å dø til selv, og ydmyke oss til det som 
Guds Ord sier om oss, hvis vi skal bli gjort rede til den tiden for en 
oppstandelse. 
 
63-0115 Å akseptere Guds ga vei 254. Hva er det? Guds Tilveiebrakte Vei, 
veien til en oppstandelse. Det som bringer en mann bort fra hans dårskap, og 
inn i Evangeliets Lys. Det bringer ham bort fra en intellektuell hjerne, liksom en 
stor styring av en maskin, og det ydmyker hans hjerte fremfor Gud. 
255 “Vel,” sier du, “den mannen er så smart, broder Branham. Han har fire 
doktorgrader. Han har en bachelor i kunst. Han har alt dette." Jeg bryr meg ikke 
om hva han har. Han må glemme alt han har lært, for å kjenne Kristus. Det er 
riktig. Han må ydmyke seg og komme seg vekk fra alt det som verden gjorde 
med ham. 
256 Og du lærer Kristus gjennom ydmykhet, gjennom å tro Ham.  
 
60-0712 Hør Ham 21. Dere vet, vår Herre, Han møter med mennesker. Noen 
ganger møter Han med store grupper av menn. Noen ganger møter Han med 
noen få. Vi har et skriftsted hvor Han møtte med fem hundre, en gang etter 
Hans oppstandelse. Og så har vi der hvor Han møtte med de sytti, og med 
de tolv og også med de tre. Og så har vi tider hvor Han vil møte med bare 
én. Det er det som gjør Ham til Gud for meg, fordi Han er ydmykhet. 
 
58-0225 Guds Øye 8. Og i ydmykhet bøyer vi hodet og gir deg lovprisning, 
mens vi ber om ditt nærvær. Vi har en rett til å gjøre det, fordi Du lovet at Du 
ville gjøre det. Og Du ville gjøre det på dette grunnlaget, ikke fordi Du må, men 
fordi Du lovet det. Og Skriften kan ikke brytes. Den må bli oppfylt. Derfor Herre, 
vi venter i ydmykhet, som dine tjenere, på manifestasjonen av Jesu Kristi 
oppstandelse. For vi ber om det i Hans Navn. Amen. 
 
La oss be ... 
 


