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1 Kor 11,23-34 For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har overgitt til dere: At Herren 
Jesus i den natt Han ble forråd, tok et brød, 24 og da Han hadde takket, brøt Han det og 
sa: «Ta, et! Dette er Mitt legeme som er brutt for dere. Gjør dette til minne om Meg!» 25 
På samme måte tok Han også kalken etter måltidet og sa: «Denne kalk er den nye pakt i 
Mitt blod. Gjør dette så ofte dere drikker den, til minne om Meg.» 26 For så ofte dere eter 
dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død, inntil Han kommer. 27 
Derfor skal hver den som eter dette brød eller drikker denne Herrens kalk uverdig, være 
skyldig i Herrens legeme og blod. 28 Men hvert menneske må prøve seg selv, og så kan 
han ete av brødet og drikke av kalken. 29 For den som eter og drikker uverdig, eter og 
drikker dom over seg selv, fordi han ikke akter på Herrens legeme. 30 Av den grunn er det 
mange svake og syke blant dere, og mange nok har sovnet inn. 31 For hadde vi dømt oss 
selv, ville vi ikke blitt dømt. 32 Men når vi blir dømt, tuktes vi av Herren, slik at vi ikke skal 
bli fordømt sammen med verden. 33 Derfor, mine brødre, skal dere vente på hverandre når 
dere kommer sammen for å ete. 34 Men om noen er sulten, skal han spise hjemme, så dere 
ikke kommer sammen til dom. Og det andre skal jeg ordne opp i når jeg kommer. 
 

KOMME HERREN I HU. 22.01.63.Gjennom mange århundre har Nattverd mange 
ganger vært det store diskusjons emne mellom protestanter og katolikker. De sier at 
katolikkene tar dette fellesskapet i håp om at de gjør seg fortjent til en god ting, og at deres 
synder blir tilgitt ved å gjøre det. Protestantene tar det ”for å komme i hu” at Kristus har 
allerede tilgitt dem, og de tar det i glede over at de allerede er tilgitt. Paulus fortsetter med 
å si her hvordan du skal komme til Herrens bord. Hvis det er noe galt, gjør det opp før vi 
kommer dit. For den som eter og drikker uverdig, eter og drikker dom over seg selv, fordi 
han ikke akter på Herrens legeme. Og vi må være veldig, veldig mye i bønn når vi tar 
Nattverd.  
 

Men det jeg har lurt på mange ganger er om vi bruker ordet ”nattverd/felleskap” rett.  
"Fellesskap" betyr "å snakke med, å kommunisere." Og jeg lurer på, når vi virkelig møtes i 
himmelen på dette vis, om ikke dette er fellesskap med Gud, å snakke med Ham. Om vi 
bare satt stille og la ham svare oss ... Mange ting, og en av de forferdelige tingene som jeg 
gjør er, at jeg prøver å ta meg av all snakking, og sitter ikke stille lenge nokk slik at Han 
kan svare meg tilbake.  
 

Vi gjør det så mange ganger i bønn. Jeg tror, at hvis vi skulle tømme vårt hjerte og uttaler 
oss til Herren Jesus, og så bare knele seg ned og bare vær stille en stund, bare å se hva Han 
har å si til oss. Og noen ganger har jeg gjort det, og hele min oppfatning ble forandret. Ser 
dere? Jeg spør Ham noe: ”Nå, Herre, disse menneskene … fikk virkelig noe ... jeg tror de 
vil ha meg der borte." Og jeg bare begynner å be, og det første du vet ... Jeg er bare 
fornøyd med at det er Herrens vilje. Men etter at jeg har bed, hvis jeg bare venter litt, så 
blir det totalt forandret, og så blir jeg send et helt annet sted.  
 



Bare føl deg i ett med Herren. Åh, hvilken herlig fellesskap, bare å komme sammen og 
snakke, og har fortrolige samtaler, og vente på Ham til Han snakker tilbake. Og tenk på 
hvilket stort Person du snakker med, Skaperen Selv, og du har fortrolige samtaler med 
Ham Som satt ditt liv inn i denne vulkansk aske som du lever i. Og så en dag må du forlate 
det, og da er det i Hans hender, hvor du går hen. Og nå har du det privilegium å gjøre ditt 
valg, hvilken vei sjelen din går når den forlater ditt legeme. Og for en fantastisk ting å 
kommunisere med Ham på grunnlag av Hans løfter, og da å høre Ham tale tilbake til deg, 
og si: «Alt er bra." 
 

Å du og du, det uttrykker det virkelig. Vi trenger ikke å se etter noen trosbekjennelser. Vi 
trenger ikke å se etter noen dogmer. Det eneste vi har å gjøre er å vite at Han taler Hans 
Ord til oss, at det er i orden, og det er alt. Så faller byrden fra våre rygger. Jeg har tenkt å 
komme til dette bord, slik som vi kaller det i kveld, og nå som jeg har utalt dette, er det like 
mye fellesskap som det er, for hva vi kaller, nattverd. 
 

Apg 2,42-47 Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, 
ved brødsbrytelsen og ved bønnene. 43 Da kom det frykt over hver sjel, og mange under og 
tegn ble gjort ved apostlene. 44 Alle som trodde, var sammen og hadde alle ting felles. 45 
De solgte av eiendelene og det de hadde, og delte dem ut til alle, ettersom enhver hadde 
behov. 46 De holdt seg daglig med ett og samme sinn i templet, og de brøt brødet i 
hjemmene. De åt sin mat med glede og hjertets oppriktighet. 47 Hele tiden lovet de Gud, og 
de hadde velvilje hos hele folket. Og daglig la Herren dem som ble frelst til menigheten. 
 

ENHET 11.02.62.  3 Jeg var her sist søndag kveld, og talte over emnet nattverden før 
tjenesten. Nattverd eller felleskap er ikke bare å ta brød, kommunisere betyr ”å snakke 
med” ”å snakke til”, å snakke med noen."  
 

Legg merke til at Br. Branham forteller oss at nattverden ikke bare er en form for tilbedelse 
ved å ta brødet, men det betyr å kommunisere. 
 

Nå tror jeg ikke at han sa dette forgjeves. Så ser vi at samfunn har noe å gjøre med 
kommunikasjon. Legg merke til at han sier: "Kommunisere betyr å …" Så det er ikke en 
ensidig gjerning, men han sa: "å kommunisere tilbake," eller å "snakke med noen,” som 
betyr at det er en toveis kommunikasjon her, men det er fokusert på én tanke.  
 

Hvordan kunne du holde en samtale i gang med en person som tenker annerledes enn du? 
Når du kommuniserer eller har en fortrolig samkvem med noen, da må begge to være på 
samme bølgelengde, eller skal vi si; har det samme tenkesett, for at du skal ha nattverd 
sammen.  
 

Dette er grunnen til at mange foreldre ikke kan snakke med barna sine. De forteller barnet 
noe og da lurer de på hvorfor barnet enten ikke hører, eller ikke synes å høre, eller bare rett 
og slett nekter fullstendig å høre etter. Nå forstår moderne psykologi dette, så de forteller 
foreldrene å komme ned til barnets nivå for deretter å kommunisere. Men når du går ned til 
barnets nivå å tenke på, kveler du ikke bare barnas vekst, men du legger din 
godkjenningsstempel på hvor de mentalt befinner seg.  
 

Nå, det første som må gjøres når du snakker med barna dine er, at du må først få barnas 
oppmerksomhet som kan være en vanskelig oppgave, men du må gjøre dette. Få dem 
alleene for deg selv hvor det er stillhet og hvor dere ikke blir distrahert. Skap så en 



atmosfære hvor du lar dem vite at du ønsker å snakke med dem om noen som er svært 
viktig og du ønsker at de skal lytte. Du må få dem til å tenke på samme måte som du ellers 
vil du ikke ha kommunikasjon, da blir det bare krangling. Så når du engang har vært i stand 
til å få oppmerksomheten deres, kan du begynne med å fortelle dem hva du ønsker å 
kommunisere med dem om.  
 

1 Kor 1,9-10 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 fører den samme tale, og at det ikke må være splittelser blant dere, men at dere 
må være fullt og helt knyttet sammen i det samme sinn og i den samme overbevisning. 
 

Legg merke til at vi er kalt til et fellesskap her, men for å få dette fellesskapet til, forteller 
han oss at vi må tenke på samme måte, og si det samme.  
 

Nå, jeg tror bestemt at grunnen til at vi mangler denne enhet med Gud og denne 
guddommelig fellesskap med Ham og med hverandre, og også med våre egne barn, er at vi 
er så opptatt med våre daglige gjøremål slik at vi ikke tar oss tid til å skape den rette 
atmosfæren for enhet i våre hjem eller til og med på våre gudstjenester. 
 

Så la oss bare se på denne atmosfæren et øyeblikk. La oss først se på våre hjem, våre barn. 
Når vi drar på ferie sammen, forbereder vi oss på forhånd på turen ved å gjøre aktiviteter 
som vil forberede oss på vår reise. Vi bestemmer oss hva vi vil ha på oss når det gjelder 
klær, vi planlegger hva vi ønsker å se, hvor vi ønsker å gå og så kommer vi til en slags 
enighet eller tankesett om hva vi ønsker å få ut av vår ferie. Kanskje en ønsker å fiske, en 
annen ønsker bare å slappe av, en annen ønsker å ta en båt tur, og en annen vil bare sitte og 
lese. Så finner vi da et sted hvor alle kan få oppfylt sine ønsker. Stemmer det?  
 

Forberedelse. Så vi bestemmer oss for hva vi trenger av klær. Hvor lenge vi blir borte. 
Hvor mye penger vi kan bruke, etc. Hva vi gjør er å skape en atmosfære av forventning 
som bygger seg opp i spenning helt frem til turen.  
 

Burde ikke vår reise til tusenårsrike være på samme måte? Snakker vi om reisen vår og er 
vi ikledd Guds Ord?  
 

Når vi pakker klær for en tur, sier vi, "Ta med en jakke, det kan være kaldt der vi går." 
Men når vi snakker om Guds rike som vi går inn i, sier vi da: "Vær kledd i rettferdighet?" 
Eller gjør vi unnskyldninger for våre barn og sier, vel de er bare små, og det spiller ingen 
rolle. Om jeg tok min datter med til et sted hvor det er veldig kaldt, da ville jeg i det minste 
sørge for at hun er ordentlig kledd slik at hun ikke blir syk eller fryser. Så hva med vår 
evige bolig? Hvis min datter ikke er riktig kledd til å møte værforholdene, er det min skyld 
hvis hun blir syk. Og hvis datteren min ikke er riktig kledd til å møte Guds forhold og hun 
blir åndelig syk, da er det også min skyld.  
 

Bror Branham sa, at det ikke er ungdomskriminalitet men at det er foreldrenes forbrytelse. 
Vi ber om at barna våre skal klare det, men når det kommer til saken, kan vi ikke være 
bekymret fordi vi ikke anvender Tegnet. Hvis du vil bruke maling, som du har kjøpt, må du 
ta den ut av boksen og male den på veggen. Hvis du vil bruke Guds Ord må du ta den ut av 
Bibelen og sette Den på deres barn.  
 

Du tror kanskje at det blir en stor kamp, men om du hadde en visjon og kunne se barnet ditt 



dø av AIDS om noen år, da ville du gjøre alt som var i din makt for å redde dette barnet fra 
å gjøre den skjebnesvangre feil. Gud er ikke en fjollete gammel bestefar om du kommer til 
å se virkeligheten i øyet eller ei. Han har ikke barnebarn, Han har barn. Og hvis barna ikke 
får samme tankesett som Gud, som de må få, da blir det ikke en forvandling for dem. Å ta 
Tegnet i bruk er ikke sladder. Å anvende Det betyr at det sitter. Og bare de som har Guds 
sinn vil gå inn i Bortrykkelse. Alt for mange mennesker i dette budskapet bare antar at de 
tror det, men realiteten om denne dag og time har egentlig ikke sinket in ennå.  
 

Nå, ordet enhet betyr:  
1) kvalitet eller tilstand av å være ett, å være alleene eller enhet.  
2) enhet av sinn, følelse, eller formål  
 

Så ser vi at bror Branhams budskap i denne tale har med sinnet eller tenkemåte å gjøre, og 
det er derfor jeg tror at han begynner med å snakke om kommunikasjon.  
 

Hvis vi kommer til et veldig viktig sted, noe som vi ønsket å besøke, slik som det hvite 
hus, da ville vi si: ta med deg din beste kjole og sørg for at håret er gredd ordentlig, og vi 
ville ikke slutte med det før vi hadde det på plass, fordi vi ønsker å gjøre et godt inntrykk. 
Men når vi kommer til møtene for å møte Kongenes Konger, står vi da foran et speilet med 
tankene som sier: "I dag skal jeg møte den størst Kongen i hele universet?"  
 

Hva har vi i våre tanker når vi kommer til kirken. Kommer vi rett før musikken begynner å 
spille, eller står vi utenfor og snakke helt til tjenesten begynner. Forbereder vi vårt sinn og 
vårt hjerte ved å høre fra himmelen eller er vi bare kommet for å oppfylle en religiøs plikt. 
 

Vi bør være på våre plasser minst 10 til 15 minutter før sang tjenesten begynner. Piano og 
gitarer bør spille sakte musikk som vil hjelpe deg til å komme i den rette atmosfæren for 
tilbedelse. Vi ønsker å skape et tankesett der vi alle er samstemt, og dette kan ikke gjøres 
om vi er ute og snakker.  
 

GUD SKULT I DET RINGE. 17.03.63.  6-1 Når en pastor går inn i en forsamling av 
mennesker som er i bønn og under Åndens salvelse, da er du nødt til å høre fra himmelen. 
Det er ikke mulig å komme utenom. Men hvis du går inn i forvirring, da blir du forvirret, 
og Ånden er bedrøvet.  
 

ÅPENBARINGEN BOK OM SYMBOLER. 17.06.56. 58 Når din pastor står her på 
plattformen, og forretter Guds ord, da er han Guds engel til menigheten, budbæreren til 
menigheten. Derfor bør en prest aldri forlate Ordet, men holde seg rett til Ordet, fordi 
ordet pastor betyr "hyrder." Se etter og finn ut om det ikke er riktig. En pastor er en hyrde, 
og Den Hellige Ånd har gjort ham til tilsynsmann over Hans Menighet og flokk, for å mate 
dem. Med hva? Guds  
Ord. Amen.  
 

Jeg vil at dere ser hvor viktig det er at vi er på vårt beste, hver gang vi kommer sammen, 
fordi dette er Guds sted, dette er Hans hjem, og at vi er her for å komme sammen for å tilbe 
Ham. La oss komme i ærbødig når vi kommer sammen for å tilbe Ham her.  
 

Joh 13,1-30 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han 
skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Som Han hadde elsket Sine egne som var i 
verden, slik elsket Han dem til det siste. 2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede 



lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. 3 Jesus visste 
at Faderen hadde overgitt alt i Hans hender, og at Han var kommet fra Gud og skulle gå 
til Gud. 4 Da reiser Han seg opp fra måltidet og legger fra seg klærne Sine, tar et håndkle 
og binder det rundt Seg. 5 Deretter fyller Han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes 
føtter og tørke dem med håndkleet Han har rundt Seg. 6 Så kommer Han til Simon Peter. 
Og Peter sier til Ham: «Herre, vasker Du føttene mine?» 7 Jesus svarte og sa til ham: 
«Det Jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det etter dette.» 8 Peter sier til Ham: 
«Du skal slett ikke vaske føttene mine, ikke i all evighet!» Jesus svarte ham: «Hvis Jeg ikke 
vasker deg, har du ikke del med Meg.» 9 Simon Peter sier til Ham: «Herre, ikke bare 
føttene mine, men også hendene og hodet!» 10 Jesus sier til ham: «Den som er badet, 
trenger bare å vaske føttene, for han er ren over det hele. Også dere er rene, men ikke 
alle.» 11 For Han visste hvem som ville forråde Ham. Derfor sa Han: «Dere er ikke alle 
rene.» 12 Da Han så hadde vasket føttene deres og tatt på Seg klærne Sine og satt seg ned 
igjen, sa Han til dem: «Forstår dere hva Jeg har gjort med dere? 13 Dere kaller Meg 
Mester og Herre, og det med rette, for det er Jeg. 14 Hvis da Jeg som er deres Herre og 
Mester, har vasket føttene deres, skylder også dere å vaske føttene til hverandre. 15 Nå har 
Jeg gitt dere et eksempel, for at dere skal gjøre som Jeg har gjort mot dere. 16 Sannelig, 
sannelig sier Jeg dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Heller ikke er den som er 
utsendt, større enn han som har sendt ham. 17 Hvis dere skjønner dette, er dere salige, så 
sant dere gjør det. 18 Jeg taler ikke om alle av dere. Jeg vet hvem Jeg har utvalgt. Men for 
at Skriften kan bli oppfylt: Han som eter brød med Meg, har løftet sin hæl mot Meg. 19 Nå 
forteller Jeg dere dette før det skjer, slik at dere, når det går i oppfyllelse, kan tro at «Jeg 
er». 20 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tar imot en som Jeg sender, tar imot 
Meg. Og den som tar imot Meg, tar imot Ham som har sendt Meg.» 21 Da Jesus hadde 
sagt dette, ble Han rystet i ånden, vitnet og sa: «Sannelig, sannelig sier Jeg dere: En av 
dere skal forråde Meg.» 22 Da så disiplene på hverandre og undret seg over hvem Han 
snakket om. 23 En av disiplene, den som Jesus elsket, satt ved Jesu side og lente seg mot 
Ham. 24 Simon Peter gjorde da tegn til ham for at han skulle spørre hvem det var Han 
snakket om. 25 Da lener han seg bakover mot Jesu bryst og sier til Ham: «Herre, hvem er 
det?» 26 Jesus svarer: «Det er ham Jeg gir et stykke brød når Jeg har dyppet det.» Etter å 
ha dyppet brødet gir Han det til Judas Iskariot, sønn av Simon. 27 Etter at han hadde fått 
brødstykket, for Satan inn i ham. Da sier Jesus til ham: «Det du gjør, gjør det snart!» 28 
Men ingen ved bordet forstod hvorfor Han sa dette til ham. 29 For noen tenkte at siden 
Judas hadde pengekassen, hadde Jesus sagt til ham: «Kjøp det vi trenger til høytiden,» 
eller de tenkte at han skulle gi noe til de fattige. 30 Etter at Judas hadde tatt imot 
brødstykket, gikk han straks ut. Og det var natt.   
 


