
EN TENKENDE MANNS FILTER

 Takk, broder Mann. Så at du tok med deg en broder.  
 Herren velsigne deg. “Alle ting er mulig, bare tro.” La oss 
be. Åh, Gud, sannelig er det hva vårt hjertes begjær er i kveld, 
bare det å tro. Som vi er samlet her i kveld i tabernaklet, mens 
solen går ned i vest, ber vi, kjære Gud, at Du vil la oss innse 
hvor nærme det er at solen også vil gå ned over tiden; den 
løper ut. Dagen er på hell. Og vi minnes en gang da dagen var 
på hell, to vandringsmenn ba Deg komme inn og være hos dem. 
Og da gjorde Du Deg Selv kjent for dem ved å forklare Ditt 
Ord og la dem se det som Kristus må lide, alle disse ting først.
2 Så vi ber, Gud, siden dagen er på hell, at Du vil komme 
inn i våre hus og bo med oss, og forklare Ordet til oss, Herre, 
som vi så kjært bærer som en skatt fra Deg, som en gave i vårt 
hjerte. Måtte vi aldri trå over Det; måtte vi alltid ha ærefrykt 
for Det med hele våre hjerter.
3 Vi takker Deg for hva Du gjorde for dem på sykehuset i 
morges, og det Du gjorde for broder Capps lille gutt som lå 
nesten døende, og nå er han her i forsamlingen i kveld. Som vi 
takker Deg, Far, for alle disse tingene!
4 Gi, Herre, så vi må vite hvordan vi skulle gi Deg pris. Vi 
bare…Det er over vår forstand å vite hvordan vi skal gi Deg 
pris. Men, Herre, ta imot våre hjerter som tegn på takksigelse, 
at vi elsker Deg. Og når vi—vi ønsker å gjøre det som er rett, 
vis oss hva vi skal gjøre. Vi ber om det i Jesu Navn. Amen.
 Vær så god og sitt.
5 God kveld til denne fullsatte kirken i kveld og ute landet 
rundt på telefonene. De sier de er tilknyttet igjen i kveld. 
 Jeg håper min kone hører på. Jeg rakk ikke å ringe henne, 
så jeg kommer til å ringe henne etter dette møtet.
6 Og vi har et notat her at broder Jackson’s bro-…eller 
far var i en sådan tilstand i morges, at en slik forbedring har 
skjedd, at han kanskje får komme hjem i morgen.
7 Broder Capps lille gutt, som han ringte meg forrige kveld, 
jeg vet ikke om broder Capps er i forsamlingen eller ikke, men, 
og hans lille gutt var veldig syk.
 Og tilfeldigvis var Joseph og jeg nede ved skytebanen, og 
fikk min lille to-og-tyve rifle klar. Jeg fortalte dere alt om det i 
forrige uke. Og han kommer virkelig til å bli en god skytter. Og 
så han ønsket å være sikker på å fortelle Gary og Larry hva han 
gjorde. Og han fortalte meg, på vei tilbake…Jeg sa, “Du burde 
stoppe innom og—og fortelle broder Gene Norman om det.”
 Han sa, “Stopp og fortell Billy først,” broren hans.
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 Etter at han hadde vist ham hvor godt han hadde skutt, sa 
han, “Nå kan du holde deg unna meg.” Skjønner?
8 Og akkurat i det vi kom dit, vel, ringte telefonen, og 
Billy løp inn for å spørre…Jeg sa, “Det kan være en 
telefonhenvendelse vedrørende sykdom nå.” Og vi hadde 
akkurat kommet inn, og det var broder Capps. Og den lille 
gutten hadde bukhinnebetennelse, og bare en ørliten skygges 
sjanse til å overleve. Og Herren har helbredet ham. Og her om 
kvelden ble det sagt at han lider av noen slags smerter, fortalte 
fru Woods meg. Og vi dro i en fart, og jeg bare…Jeg sa, “Fru 
Woods, det er så sent nå, klokken ti, jeg tviler på at de slipper 
meg inn der ute på sykehuset.” Jeg sa, “Jeg går opp hjemme og 
bare lukker døren.” Og jeg gikk opp og ba. Og de sier at den 
lille gutten er i forsamlingen i dag. Så vi er veldig takknemlige 
for det. Og vi er takknemlige.
9 Nå, vi holder fast; vi har ikke hørt ennå. Hvis broder Leo 
Mercier og søster Mercier hører på, har vi ikke hørt ennå fra 
din far. Vi håper å høre om en liten stund, hvordan han har det. 
Men jeg er nesten sikker på at han vil bli helt bra, så vi stoler på 
det på Allmektige Gud, at Gud vil ta hånd om den kjære, gamle 
hellige mannen, en gammel veteran-tjener av Evangeliet.
10 Nå, åh, det er så mange ting som trengs å gjøres, og så kort 
tid å gjøre det på, så bare legg inn all vår innsats nå i hva vi 
kan gjøre for vår Herre.
11 Jeg kom ned litte grann tidlig. Og jeg—jeg har ikke følt 
meg alt for ekstra bra. Jeg ble trøtt, bare veldig trøtt, og jeg la 
meg nedpå i ettermiddag. Aldri…Jeg har ikke en gang spist 
middag enda. Så jeg—jeg gikk inn, bare la meg nedpå hele 
ettermiddagen. Jeg følte meg dårlig, så lå der. Og så begynte 
jeg å be, og jeg følte meg bedre. Og kom meg opp, tok på meg 
klærne mine, og kom på møte.
12 Så vi—vi stoler på Herren Jesus nå at Han vil velsigne våre 
anstrengelser sammen i kveld, som vi nasjonen over prøver å 
forene denne delen av Kristi Legeme, som jeg har blitt gitt retten 
til å mate Hans får. Og jeg ville bare gjøre det aller beste etter 
min kunnskap, i å gi ut den rette Maten som jeg vet for fårene.
 Og jeg venter spent på tiden da vi alle kan samles på ett 
sted og forkynne om disse Syv Plagene, og Syv Skåler, og 
Trompetene, og så videre. De skjer alle sammen i en klynge. 
Det er grunnen til at det vil ta oss omtrent en uke, ti dager 
eller mer, å komme gjennom det på ett eneste møte, om vi kan. 
Tror det er veldig tilstrekkelig.
13 Nå, mange av dere reiser langt. Jeg ser ut her, og jeg 
la bare merke til, for en stund siden, folkene i Tucson. Fru 
Sothmann, jeg ser at broder Fred kom fram i god behold. Jeg 
så ham i forsamlingen i morges. Og der, jeg tror det er broder 
Don Ruddell som sitter der ved siden av ham der bak, i kveld. 
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Glad for å se broder Don inne. Og Junior, er Junior her eller er 
han i sin menighet? Jeg antar at de er oppkoblet mot telefonene 
i menigheten i kveld. 
 Så, alle dere brødre, vi er veldig glade for at dere er her med 
oss i kveld, og setter vår lit til Herren at vi en dag, når livets dag 
er ferdig og vårt lille lys av dødelig liv begynner å bli svakt og gå 
ut, vil vi ikke frykte noe ondt, for ned gjennom den—den…
14 Jeg fikk akkurat en beskjed til dere, oppe i—oppe ved…i 
Arizona, oppe i Prescott. Broder Coggins har blitt sendt hjem 
fra sykehuset. Så vi er veldig takknemlige for det. Godt. Det 
er fint. Så vi er veldig takknemlige for det. Søster Mercier, din 
far vil bli helt frisk nå. Jeg bare følte, etter at vi ba, at han ville 
bli helt frisk. Så kanskje de har koblet seg opp; jeg håper de 
har; og jeg tror de har. Så vi er veldig takknemlige for det, at 
vår broder er—er frisk nå, og kommer til å bli helt frisk. Så vi 
takker Herren for alle disse ting.
15 Hadde en forespørsel forrige kveld; en kjær broder her, 
jeg tror at han kanskje ikke er sammen med oss i dag. En 
broder nede fra Kentucky ringte meg vedrørende sin datter. 
Elskverdig familie, og jenta skal bli operert, en ung mor 
med kreft i ryggen. Så vi—vi ber at Gud vil utfri denne unge 
kvinnen. Jeg tror Han vil, om vi bare vil…

 Forsamlingen, vi alle sammen, går sammen og ber for disse 
menneskene, alle sammen. Det er hva vi må gjøre, som en 
enhet. Som…
16 Og som dagene nærmer og nærmer seg, og stien blir 
trangere, ønsker vi—vi å komme nærmere sammen. Du verden, 
vi må bare være ett, ett legeme. Vi må bevege oss sammen, 
glemme hverandres synder og våre uenigheter, bare komme 
nærmere og nærmere og nærmere, som vi ser at den Dagen 
nærme seg. Samle oss sammen, alle i én akkord og ett hjerte. 
Og hvis en broder, søster kommer utenfor veien, på noen måte, 
ikke gjør noe annet enn å be for den personen, og i kjærlighet, 
alltid vær omtenksom ovenfor hverandre. La—la aldri en av 
dere komme bort. Stå sammen. Og om dere kan, legg mer til 
det, konstant, hele tiden.
17 Broder Neville, jeg fikk din forespørsel her vedrørende 
broder Wright, broder George Wright som sitter her. Vi er 
glade broder Wright og søster Wright her…Lille Edith, jeg…
En dag når vi kommer ønsker vi å ha et lite minnemøte her.

 Jeg kom ikke tilbake for Edith og da hun forlot oss. Men, 
søster Wright, du husker drømmen hun hadde for omtrent et 
par år siden. Og jeg fortalte deg da, jeg sa, “Det er, lille Edith 
vil ikke være hos oss veldig lenge nå,” fordi Herren allerede 
hadde fortalt at hun ville forlate oss, gjennom den drømmen 
hun hadde hatt. Og jeg fikk tydningen av den, var, at hun 
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kom til å møte Gud. Omtrent to år senere, gikk hun for å møte 
Gud. Nå venter hun på at hennes pappa og mamma skal krysse 
skillelinjen, mellom død og udødelighet. 
18 Gud velsigne dere. Jeg vil prøve å besøke dere ganske 
snart, om jeg bare får muligheten til det. Så Gud være med 
deg og Shelby, og alle sammen. Jeg trodde jeg så Shelby her i 
morges; jeg var ikke sikker.

 Man kan ikke se så alt for godt her oppe; taket er ned 
slik som dette, og det kaster et—et lys slik som det. Du kan se 
plassene, men du kan ikke se folket så godt.
19 Nå, rett til Budskapet. Dette er et Budskap jeg ønsker å 
lese fra 4. Mosebok 19:9 og Efeserne 5:26. Og hvis dere folk 
som noterer dere Skriftstedene, og så videre, vel, dere kan 
skrive det ned.
20 Og husk nå, hvis dette blir tatt opp på lydbånd…Jeg 
vet ikke. Jeg kan ikke se noen. Jo, jeg gjør, jeg ser broder 
Terry borte i—i opptaksrommet. Og hvis dette blir tatt opp på 
lydbånd; til hvilke som helst forkynnere hvor som helst, når 
som helst, dette er ikke rettet i disfavør til deres lære, dette er 
ikke en gang rettet til deres får. Dette Budskapet, og alle de 
andre Budskapene jeg taler over, er rettet til min forsamling. 
Det er ikke for deres forsamling med mindre de ønsker å motta 
Det. Men det er rettet til dette folket her. 
21 Folket kjøper disse lydbåndene. Folket verden over 
kjøper dem og spiller dem. Mange ganger skriver de inn. Og 
jeg henviser dem alltid, hvis de er medlem av en eller annen 
menighet, “snakk med din pastor.”
22 Nå, pastor, jeg vil at du skal vite det, at, det bare er til min 
forsamling jeg taler disse tingene. Og jeg har en rett til å gjøre 
det, fordi jeg har blitt satt av den Hellige Ånd for å våke over 
disse fårene. Og ve meg om jeg ikke forteller dem hva jeg tror 
er Sannheten, og måten jeg tror Den kommer på. Men Det er 
ikke for verden eller for resten av kirkene. Gjør du hva enn 
Gud sier du skal gjøre. Jeg kan ikke svare for deg, heller kan 
ikke du svare for meg. Men vi må hver og en svare til Gud for 
vår tjeneste. Derfor, hvis jeg må svare for min tjeneste, må 
jeg forkynne Det på den måten jeg ser Det, på måten Det er 
åpenbart for meg. Så la det være kjent nå. 
23 Nå i 4. Mosebok 19:9, ønsker vi å lese denne teksten, eller 
dette Skriftstedet, mener jeg.

Så skal en mann som er ren samle sammen 
asken etter kvigen, og skal legge den på et rent 
sted utenfor leiren, og den skal tas vare på for…
forsamling (følg med nå) for Israels barns forsamling 
til bruk i renselsesvann: det er til renselse fra synd.
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24 Legg merke til, ikke for alle, “for Israels barns forsamling; 
renselsesvannet.”
 Nå i Efeserne, det 5. kapittel, og fra og med det 22. vers.

Hustruer, underordne dere deres egne ektemenn, 
som under Herren.

For ektemannen er hustruens hode, slik Kristus er 
menighetens hode: og han er legemets frelser.

Slik menigheten er underordnet Kristus, slik skal 
derfor hustruene være ovenfor sine egne ektemenn i 
alle ting.

Ektemenn, elsk deres hustruer, slik også Kristus 
elsket menigheten, og gav seg selv for den;

 Nå, her er hva jeg ønsker å si nå.
For at han skulle hellige og rense den ved vannbadet 

i ordet,
25 Nå, denne lille teksten i kveld, om jeg skulle kalle 
det en tekst. Og jeg stoler på at folket her, og også ute i 
telefonoppkoblingene, ikke vil se skjevt på dette og tenke at 
det er ment på en vanhellig måte. Selv om det å ta en tekst 
som dette, det vil høres vanhellig ut. Emnet som jeg bruker i 
kveld er: En tenkende manns filter. Det høres veldig radikalt ut 
som et emne, for en forkynner som er så imot røyking, å ta en 
tekst som det, En tenkende manns filter. Det skjedde, at, her en 
morgen da jeg hadde gått på ekornjakt. 
26 Hvis dere folk ute på—ute på radioen, luften, eller på 
telefonbølgen, kunne ha sett uttrykket på denne forsamlingens 
ansikt da jeg annonserte min tekst, ville dere fått dere en latter 
av det. En tenkende manns filter.
27 Vel, alt dette skjedde der oppe hvor Herrens Engler kom til 
syne for meg en morgen, og disse ekornene ble talt til eksistens. 
Dere husker alle da det skjedde. Og, også, like på toppen av 
åsen hvor jeg stod, var hvor…like før jeg forkynte de Syv 
Menighetstidene, gikk på jakt en morgen før dagslys. Der 
stod…Jeg trodde at sola kom opp, omtrent klokka fire om 
morgenen. Uvanlig; jeg så det Lyset, og jeg snudde meg rundt, 
og der stod de Syv Gylne Lysestakene stående der oppe på 
toppen av åsen, med liksom en regnbue som kom opp gjennom 
rørene og strømmet ut. 
28 Umiddelbart etter det, kom Herren Jesus til syne for oss. 
Og akkurat da hørte jeg en Røst som sa, “Jehova i det Gamle 
Testamentet er Jesus i det Nye.” Og der var Han, etter en 
stund, åpenbart etter disse Syv Gylne Lysestakene. Legg så 
merke til det. Hvor mange husker den teksten? Jeg skrev den 
på baksiden av en—av en eske med—med patroner som jeg 
hadde i lomma mi. “Jehova i det Gamle Testamentet er Jesus i 
det Nye.” Gud i Himmelen vet at det var sant. 
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29 Da jeg krysset det stedet hvor Han hadde kommet til syne 
for meg litt seinere, om ekorna. 
30 Da jeg så ringte min gode venn, Jack Moore, noen få 
måneder seinere, for å spørre; da jeg begynte å forkynne de 
Syv Menighetstidene, Åpenbaringen 1. Og Han stod, hvit over 
det hele; håret Hans var som ull. Hvordan kunne Han, som 
fremdeles var trettitre år gammel, og være hvit over det hele? 
Og broder Moore, en veldig fin, kultivert, kristen gentleman, 
og en lærd, en av de beste jeg vet om; og han sa, “Broder 
Branham, det var Jesus etter Hans herliggjorte tilstand. Det er 
slik Han ser ut nå.” Men det ringte ikke en bjelle hos meg. Og 
jeg fortsatte å be inntil en dag…
31 Før jeg begynte de Syv Menighetstidene, kunne jeg ikke 
få det første kapittelet til å stemme helt. Hvordan kunne en 
Mann, trettitre år gammel, gjenoppreist i det samme legemet 
som apostlene gjenkjente Ham i, kjente Ham som; og hvordan 
kunne Han være helt oppe, kanskje en åtti eller nitti år 
gammel, med stort hvitt ull over Sitt ansikt, og Hans skjegg 
hvitt som snø?
32 Jeg hadde lest over i Boken til…Daniel, hvor han kom til 
“den Gamle av Dage, Hvis hår var så hvitt som snø.” Da så jeg 
den Gamle av Dage. Han var den Gamle av Dage, den samme i 
går, i dag og for evig. Ser du, det var et symbol, da.
 Hvorfor den hvite ullen? Og da jeg…Den Hellige Ånd 
syntes å tale til meg om et bilde jeg så en gang, av en oldtids 
dommer. Så gikk jeg til historien; jeg gikk tilbake inn i 
Bibelhistorien og alt, for å finne ut. Og de gamle dommerne, 
slik som ypperstepresten i Israel, han måtte ha det hvite, grå 
ull-aktige håret og skjegget, fordi det hvite over ham indikerte 
at han var suveren autoritet blant dommerne i Israel. 
 Og selv i dag, og ned til for noen få hundre år siden, kanskje 
et par hundre år siden, eller kanskje ikke som det, seinere enn 
det. Alle de engelske dommerne, uansett hvor unge de var eller 
hvor gamle de var, da de gikk inn for å dømme, hadde de på seg 
en hvit parykk; og for å vise at det ikke er noen annen autoritet, 
i det kongedømmet, over deres ord. Deres ord er ultimatumet i 
kongeriket. Hva de sier, er dét det hele. 
33 Og nå, da, så jeg det. Der stod Han der, ennå en ung Mann, 
men den hvite parykken på. Han var den fulle, suverene 
Autoriteten. Han var Ordet. Og Han hadde, bar den hvite 
parykken. 
34 Så, seinere da vi kom gjennom, og talen, og dro ut vest, 
og da Herrens Engler kom til syne der ute for de Syv Segl, og 
den gikk opp i lufta (som vi har bilde av det her, og rundt over 
landet), der stod Han der, fremdeles med parykken av suveren 
autoritet. Han er Menighetens Hode. Han er Legemets Hode. 
Det er ikke noe som Ham noe sted. “Han laget alle ting ved Seg 
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Selv. Han laget alle ting for Seg Selv, og uten Ham ble ingen 
ting laget.” “Han har all autoritet i Himlene og jorden,” og alt 
tilhører Ham. “Og i Ham bor fylden av Guddommen legemlig.” 
“Og Ordet var Gud, og gjort kjød iblant oss.” Og Han var den 
Ene Som åpenbarte den fullstendige hemmeligheten av hele 
frelsens plan, som alle profetene og vise menn hadde talt om. 
Han alene var denne Ene med parykken og suveren autoritet. 
35 Nå, jeg hadde stanset oppe på åsen her en morgen, så ut 
som det hadde vært noen ekorn som hadde gnagd der oppe. 
Og jeg begynte å sette meg ned. Og jeg hadde bare vært der et 
øyeblikk, da buskene knaket like ved meg og en eller annen 
stor svær kar med en stor dobbeltløpet muskedunder av en 
ting kom gående ut gjennom buskaset der, og omtrent skremte 
dagslyset ut av meg. Jeg gikk bort dit, skyndte meg ned; jeg 
var redd for å bevege meg, redd for at han ville skyte meg. Og 
buskene beveget seg, så jeg satt bare helt stille.
36 Et ekorn begynte å springe opp over åsen, og han tømte 
begge løpene på ham. Og så bommet han på ham, så ekornet 
sprang over åsen og ned. Jeg tenkte, “Nå skal jeg komme meg 
bort; all den støyen laget ekko. Geværet hans er uladet.”
 Og jeg satte i vei nedover åsen, og fyren skjøt rett foran meg. 
Det fikk meg til å snu tilbake denne veien. Og jeg begynte her 
borte, å gå ned en annen vei, og en 22. rifle begynte, og kulene 
suste over meg. Jeg sa, “Du verden, jeg er på et grusomt sted.”
37 Så jeg snudde rundt og gikk ned ved elven. Og jeg tenkte, 
“Jeg vil gå ned dit og gjemme meg til de er ferdige, så jeg 
kan komme meg ut.” Og på veien ned, ble jeg tilfeldigvis 
tiltrukket…Oppmerksomheten min ble trukket til å se bort til 
min høyre side. Og, da jeg gjorde, lå det en tom sigarettpakke 
som en av dem hadde kastet ned, i all løpingen…da ekornene 
føk gjennom buskene.
38 Og jeg plukket opp denne bestemte sigarettpakken, og 
så…Jeg plukket den ikke opp; jeg ber om unnskyldning. Jeg 
så ned på den. Jeg plukket den ikke opp, for jeg liker ikke 
lukten av de greiene til å begynne med. Og jeg så ned dit, 
og det er et—et bestemt tobakkselskap som jeg antar jeg ikke 
burde nevne navnet til, men dere vil vite. Det stod på den, “En 
tenkende manns filter og en røykende manns smak.”
 Jeg så på den tingen, og jeg tenkte, “En tenkende manns 
filter?” Jeg tenkte, “Hvis mannen i det hele tatt kunne tenke, 
ville han ikke røyke i det hele tatt. Hvordan kunne det være 
‘en tenkende manns filter’? En tenkende mann ville ikke røyke 
i det hele tatt.” Ja vel. 
39 Nå, jeg tenkte, “Hvor forførende det er!” Nå, at 
tobakkselskaper er ment å være amerikanske. Og åh, hvis vi 
lever i følge vår policy, skulle vi jobbe for å hjelpe hverandre, 
hvis vi har en medfølelse for hverandre. Og hvor hyklersk! 
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Grunnen til at jeg ikke nevnte selskapets navn, jeg er nødt til å 
si noen dårlige ting om dem. Og hvor hyklerske kan noen være 
for å tjene penger? 
40 En tenkende mann vil ikke røyke i det hele tatt. Men 
hvordan det amerikanske folket faller for det; de synes at det 
er vidunderlig! 
41 Se nå, du kan ikke, du kan ikke…Spør hvem som helst, 
vitenskapsfolk, du vil…Du kan ikke ha røyk uten å ha tjære. 
Hvis det kommer en liten skygge av røyk gjennom, så er det 
tjære. Og hvis du ikke får noe røyk, vel, da får du ingen tjære, 
og du får ingen ting. Du bare suger på en tørr pinne. Men så 
lenge du får noe som helst røyk, suger du inn kreft, nikotin.
42 Hadde dere vært med meg i fjor, eller året før det forrige 
tror jeg det var, på Verdensutstillingen, da Yul Brunner og alle 
dem var oppe der på demonstrasjoner, og du ser dem ta den 
sigaretten, legge den i noe og dra ned over et stykke marmor. Og 
denne legen tok en svamp, rullet den over der og fikk nikotinet 
av den, og førte den på ryggen til en hvit rotte, og satte den i et 
bur. Og hver syvende dag tok de den ut. Og rotten var så full av 
kreft at den ikke kunne gå, fra nikotinet fra én sigarett.
43 Så sa han, “Dere vet, de sier at du kan få det gjennom et 
filter.” Han sa, “Du kan ikke ha et filter…Ethvert filter som vil 
ta nikotinet ut, tar røyken ut,” sa, “fordi du må ha røyk…ha 
tjære for å lage røyken, og det er tjæren som gir kreften.”
44 Og så fortsatte han, dro den gjennom vann, og sa, “Noen 
ganger tror du at du kan filtre den gjennom.” Sa, “Hver gang, at, 
uansett hvor du innånder den.” Sa, “De sier, ‘Jeg inhalerer den 
ikke,’ putter den deretter i munnen og spytter det ut.” Så tok 
han den og rullet den opp, og la den under noe der, og viste at det 
fremdeles var kreft. Hva gjør du? Svelger den rett ned halsen din. 
Skjønner? Og uansett hva du gjør er det fremdeles død. Skjønner? 
45 Og så å tenke at et selskap ville bedra en mann nok, eller 
prøve å bedra sitt eget folk. Det er som en gribb som lever 
av sin, deres egen art. Tjener penger, selger død til landet og 
til unge menn. Og drar ut dit på frontlinjen og dør for dem, 
deretter snur de seg rundt og selger slike ting som det under et 
falskt påskudd, “En tenkende manns filter, men en røykende 
manns smak.” Du måtte ha røyken for å få smaken. “En 
røykende manns smak.”
46 Hvordan folket faller for det, likevel! De får tak i det. Nå, 
det er bare for å bedra dere mer. Skjønner, det er fra djevelen. 
De bryr seg ikke om livet ditt. De har ikke noe medfølelse for 
deg. De selger deg ting bare for å se på mens du dør, så lenge 
de får penger.
47 Som politikk og krig. Jeg tror ikke på krig. Jeg tror ikke at 
vi i det hele tatt skulle hatt en krig. 
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 Jeg tror på det store Kongeriket som Gud bringer, den 
store sivilisasjonen som vil bli brakt ned under Hans Eget store 
styre; det vil aldri bli en krig igjen. Nasjon vil ikke løfte opp 
spyd mot nasjoner. De vil alle være fred, Evig fred.
48 Så denne typen sivilisasjon produserer krig. Og jo mer 
siviliserte vi blir, under dette, jo mer krig har vi. En prøver å 
bli mer sivilisert enn den andre, og jo mer sivilisert jo mer krig 
lages. Skjønner?
49 Og se hva, under denne sivilisasjonen, at en person ville 
gi ut en slik ting som det. Og den eneste tingen den gjør, den 
bare bedrar deg for å få deg til å kjøpe flere sigaretter. For hvis 
en mann røyker sigaretter…Og jeg tror at det er av djevelen, 
og det er en nikontindjevel i en mann og, eller en kvinne. Og 
hvis én sigarett vil tilfredsstille den nikontindjevelen til han 
vil la deg være i fred og slutte å hjemsøke deg, med én sigarett. 
Og så tar du et filter, slipper bare én tredjedel av den røyken 
gjennom der, da, eller én tredjedel av den nikotinen gjennom 
der, da vil det ta tre sigaretter for å erstatte den ene, og du vil 
røyke tre i stedet for én. 
50 Skjønner, det er bare et—et komplott, et bedrag, et 
komplott for å prøve å selge sigaretter. De kan selge mer på 
den måten enn de kan ved bare å la en mann røyke den rene 
tobakken i pipen sin eller i sigaretten sin. Nå, skjønner du, det 
er fra djevelen. 
51 Som jeg stod der og så på den, og tenkte på hvor 
bedragersk det var, kom spørsmålet til meg. Og jeg bøyde 
meg tilbake, så på pakken igjen, og jeg…det bare virket 
som om noe sa til meg, “Men slagordet er helt riktig, ‘en 
tenkende manns filter, en røykende manns smak.’” Det 
kom til meg at denne bedragerskheten, også, i det naturlige 
området der i tobakken, er noe i retning av menighetene i 
dag, skjønner, en bedragerskhet. 
52 Det har kommet dit hen at hele verden har blitt et gedigent 
bedrag av hva som virkelig er sant og hva som er rett. Ser du, 
til og med i politikk, og i sosiale saker, i skolen, i alle ting, blir 
det en bedragerskhet. 
53 En ung kar fortalte meg her om dagen at han var nede i en 
militærleir, og en ung soldat ble overkjørt av en stridsvogn; 
lungene hans, magen hans, eller hva det enn var, punktert. Og 
de dro opp til sykehuset; de hadde tre eller fire leger som stod 
i køen der, og alle stod i kø. Og to eller tre soldater holdt deres 
kompis oppe, og han kunne nesten ikke puste…Hver gang han 
pustet, ville det ribbeinet stikke rett inn i lungene hans, og det 
ville få ham til å blø innvendig. Og de lot denne unge mannen stå 
der i den køen, lang tilbake bakerst i køen, og lot dem, noen av 
disse guttene som kun hadde en øreverk eller noe gå fram.
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54 Og da han omsider hadde kommet opp dit, kom en 
oberst inn med et lite barn som hadde et skrubbsår, den lille 
gutten eller jenta hans hadde et skrubbsår på hånden sin. Og 
de stoppet denne køen, for å få oberstens barn inn, og den 
punkterte gutten var døende. Der har du det. 
55 Åh, om den obersten hadde hatt en ekte medfølelse for sin 
bror der ute i køen, ville han ha sagt, “Dette barnet kan vente. 
Få den mannen opp hit raskt, gjør noe for ham!”
56 Men hver mann ønsker å vise sin autoritet. Nå, de er ikke 
alle sammen slik; nei, de er ikke alle sammen slik. Men det er 
for mange som er slik. Det er for mange av dem som er slik. 
Men mannen, det eneste han tenkte på, var sin egen lille gutt 
som hadde et skrubbsår på hånden sin, og tenkte ikke på den 
stakkars gutten som stod der knust under en stridsvogn, den 
samme stridsvognen og kanskje den samme gutten som ville 
redde livet hans en dag i frontlinjen. Ser dere, de stanser ikke 
for å tenke; bare på seg selv.
 “En tenkende manns filter.”
57 Jeg så på den, og jeg tenkte, “Det er omtrent som 
denominasjonene av i dag, menighetene som vi har.” Hver av 
dem har sitt eget filter; de har sin egen type filter. De slipper 
bare inn det de vil, og det som ikke kommer inn; det de 
filtrerer inn og filtrerer ut, med sitt eget slags filter. De slipper 
bare inn så mye av verden for å tilfredsstille de vantro som 
er der inne. De vil slippe dem inn uansett hva de er, hvis de 
har penger. De vil slippe dem inn uansett hva de er, hvis de er 
populære.
 Men det er en ting med det, du kan ikke komme inn i Guds 
Menighet på den måten; ikke denominasjonen nå, jeg mener 
den ekte, genuine Guds Menighet.
58 Slik som tobakkselskapene av i dag, menneskene som 
kommer inn i disse nevnte menighetene eller denominasjonene, 
de har en smak, og den smaken er av den tradisjonelle verden. 
Og hver denominasjon har sitt eget filter, og de filtrerer ut 
alle de sanne Kristne som ville si “amen” mens han forkynte; 
og tar inn alle de kortklipte, ansiktsmalte Jesabeler som 
er i landet, så lenge som de er populære. “Den-og-den 
kommer til vårt…en filmstjerne, en stor person.” Det er 
den slags filter de bruker. “Vår denominasjon. Den-og-den, 
presidenten, eller—eller obersten, eller noen som tilhører vår 
denominasjon.” Ser dere hvilken type filter de bruker? Det 
filteret, selvsagt, er av verden, verdens mennesker.
59 Folket, de vet hva de vil ha. Så hvis de må skaffe seg det 
de vil ha, da må de ha en bestemt type filter, og tilstrekkelig 
av verden taler igjennom, for å tilfredsstille deres verdslige 
smak. “En tenkende manns filter, en røykende manns smak.” 
En religiøs verdens filter, og en verdslig manns smak.
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60 De ønsker å være religiøse. De tror de må være religiøse 
fordi de har en sjel.
61 Da vi først kom til dette landet, fant dere indianeren som 
tilba solene og så videre, fordi (hvorfor?) han er et menneske. 
Vi drar innerst i de fjerneste jungler i Afrika, vi finner de 
innfødte som tilber noe. Hvorfor? De er mennesker, og de 
ønsker, må tilbe.
62 Så mennesket, uansett hvor fallen han er, vet han fremdeles 
at det er noe et eller annet sted. Men han har en slik smak for 
verden, at han ikke kan ta det korrekte filteret. Han må ha sitt 
egenproduserte filter. Hver og en lager sitt eget slags filter.
63 Hvert tobakkselskap skryter om sine, hva de kan gjøre, “Et 
ekte filter! Dette er det beste filteret! Alt forfra!” og alt slik som 
det. Sa, “Smaken kommer,” eller noe, “forfra.” Åh, du slette tid. 
“Forfra”? Hva er det som er i den bakre enden av den, da? Det er 
sannelig ikke en tenkende mann eller en tenkende kvinne. Men 
det er hva de sier, bare ganske enkelt forfører folket.
64 Vi ser nå, om vår tid, at folket har en smak. Og hvorfor 
røyker en mann en sigarett? Det er for å tilfredsstille en smak. 
Hva røyker kvinnen en sigarett for? Tilfredsstille en smak. 
65 Og så, hvis menigheten har pønsket ut, en religiøs gruppe, 
de…for å få folk inn dit, må de ha et bestemt slags filter for å 
gi folket den smaken de ønsker. Så hvis de ikke får noen smak 
som de ønsker, vil de ikke ha sigaretten. Og dersom de ikke 
kan få den smaken de ønsker i religion, tar de ikke religionen. 
Nå, bare så enkelt som det kan bli.
66 Kvinner med kortbukser, kortklipt hår, malte ansikter, 
kledd sexy, de ønsker det. De elsker det. 
67 Som jeg snakket om i morges og forrige søndag morgen, 
om det hjulet i midten av hjulet, eller den lille indre sjelen på 
innsiden av ånden. Hvordan ånden på utsiden, mellom sjelen og 
kroppen, absolutt kan være salvet med den Hellige Ånd. Forstod 
dere alle sammen det? [Forsamlingen sier, “Amen.”—Red.]
68 For nå å etterfølge det i fortsettelsen av Budskapet, 
Denne verdens Gud, De salvede i de siste dager. Denne 
utvendige, den midterste sirkelen…Første sirkel er de—de 
menneskelige sansene. Den andre sirkelen er åndssansene; 
vilje, selvvilje, begjær, og så videre. Men innsiden er sjelen; 
den sjelen var forutbestemt. 
 Så, de kan salve denne ånden for å få den utvendige kroppen 
til å komme i lydighet til ånden. “Men den sjel som synder, den 
sjelen skal dø.” Den sjel som forkaster, i vantro, Guds Ord, som 
den er en del av, den sjelen skal Evig…har, alltid.
69 Jeg tror på en Evig død, på samme måte som jeg tror 
på en Evig Himmel, men ikke et Evig helvete. Det finnes 
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ikke noe slikt som et Evig helvete. Det er en Evig død for 
menneskene som er…Mange av dem religiøse, i verden i dag, 
har alltid vært døde. 
70 “Kvinnen som lever i nytelse,” med sitt klipte hår og malte 
ansikt, “er død mens hun lever.” Bibelen sa det. Skjønner? 
Skjønner, hun er kanskje religiøs, men hun har aldri blitt 
frelst. Hun har en utvendig opptreden. Hun synger kanskje 
i koret, eller kanskje hun danser i Ånden, hun taler kanskje 
i tunger, og har alle Åndens manifestasjoner. Men hvis ikke 
den sjelen på innsiden er Guds datter, skjønner, er hun borte, 
uansett hva hun gjør.
71 Israel var alle åndelige på utsiden, alle fylt med Guds godhet, 
og hvordan de hadde ærefrykt for Gud, og så videre, men det 
fungerte ikke. Deres indre kunne ikke gjenkjenne Selve Ordet. 
72 Men når du er født av Guds Ånd, da har du en…du er 
en Guds sønn, og du var alltid en Guds sønn, og du vil alltid 
være en Guds sønn. Ingen måte å adskille det på, fordi det 
er…du har Evig Liv. Og Evig begynte aldri; heller ikke vil 
det noen gang ende.
73 Åh, av Guds nåde, at Han ville gi oss forståelse av slike 
store mysterier! Slik Paulus talte om her, lenger ned i Efeserne, 
hvor han snakket om mannen og konen, og sa, “Dette er et 
mysterium,” hvordan kvinnene skulle være i respekt for 
sine ektemenn. Endog det andre stedet, tror jeg det er, i hele 
Bibelen, at ærefrykt noen gang ble talt om. Sa, “Kvinnen, i 
det hun har ærefrykt for sin ektemann, har ærefrykt for sin 
ektemann.” Da burde en ektemann leve et slikt liv foran sin 
kone at hans kone kan ha ærefrykt for ham som en Guds 
sønn. Og om han ikke lever det slags liv, vel da ville hun 
selvsagt ikke ha ærefrykt for ham, fordi hun vet hva han er 
laget av. Men når det er en mann som er en rettskaffen mann, 
rettskaffen og ren, med sin kone og foran sin familie, en ekte 
Guds tjener, da skulle kvinnene, barna og alle, respektere den 
Guds tjener, med ærefrykt.
74 Legg nå merke til dette. Kvinner, de ønsker å ha klippet 
hår. De ønsker å gå med kortbukser, sminke, makeup. Disse 
små bikiniene og ting som de—som de går med nå for tiden, de 
ønsker å gjøre det; og samtidig ønsker de å gå til gudstjeneste. 
Ser dere den salvelsen på ånden, ikke på sjelen. Skjønner?
75 Sa, ønsker å være en kristen og også gjøre disse tingene, 
og pastoren sier at det er helt i orden. Så hvis han sier at det 
er helt i orden, “Du kan være et medlem; ditt navn kan være 
på kirkeboken min her; det er greit,” da gir han henne sitt 
denominasjonsfilter for å passe en verdslig kvinnes smak. Hun 
elsker verden; hun liker smaken av den. Så han har et filter for 
henne, men hun er langt fra å være en tenkende kvinne. Men 
der har du det. Det er hvor jeg fant dette emnet. 
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76 Nei, hun er ikke en—en tenkende kvinne. Dersom hun 
tenkte, ville hun vite at kirken ikke skal dømme henne på den 
siste Dag. Kirken dømmer henne nå ved hennes medlemskap, 
hennes lojalitet til de kretsene hun tilhører og foreningene. 
De dømmer henne nå ved det. Men, Gud kommer til å dømme 
henne på den siste Dag. Så hun tenker ikke.
77 Akkurat slik som mannen som røyker; han elsker 
sigaretten så mye inntil hans evne til å tenke har blitt 
bedøvet med nikotin. Og kvinnens begjær har bedøvet 
hennes evne til å tenke så mye inntil hun gjør disse tingene 
som er onde i Herrens øyne, fordi hun ønsker å gjøre det; 
det tilfredsstiller en verdslig kvinnes smak. Så hun tar en 
verdslig menighets filter; hun går rett igjennom det, fint, 
ingen ting som kan plage. Viser…
78 Nå ser vi der at det er Sannheten. Og pastoren sier, “Det 
er helt greit. Vi fordømmer ikke kvinnene for å gjøre det. Det 
er helt greit.” Det er nok synd i det; det er gjennom hans filter. 
Viser at de gikk gjennom et teologisk filter. Og de fikk en 
teologisk smak; og de hadde en teologisk smak. Men det gikk 
sannelig ikke gjennom Guds filter. Nei, sir.
79 Nå, hvis det finnes et teologisk filter for den teologiske 
tenker, og det er et kirkefilter for den kirkelige tenker, et 
sigarettfilter for sigarett-tenkeren, må det være et ekte 
filter et eller annet sted for den ekte tenker. Og Gud har et 
Filter, og det er Hans Ord. Det er en adskiller, for Det er 
renselsesvannet fra synd. Nå, det er den tenkende mann eller 
den hellige manns smak.
80 Og hvis en mann går gjennom denne slags verdens filter, 
har han—han en verdslig smak. Og som tobakkselskapet, 
får han flere medlemmer i menigheten sin ved å presse dem 
gjennom dette filteret. Hvis de sier, “Det er flere kvinner 
som går på møter enn menn.” Kanskje er det slik. Nå, det er 
kanskje helt riktig, når hun kan gå og gjøre hva enn hun vil. 
Det stemmer. Hun vil gjøre, hun vil knytte seg til hva som 
helst, men hun gikk gjennom det kirkefilteret. Om hun hadde 
gått gjennom Guds Filter, ville hun ha kommet ut annerledes 
enn det. Skjønner? Hun kunne ikke gå gjennom Guds Filter og 
komme ut med klippet hår. Hun kan bare ikke gjøre det.
81 Nå, dette kommer til å bli litt bittert for noen kanskje. Men 
da hun begynte å gå gjennom Guds Filter, og Det sier der inne 
at de ikke skal klippe håret sitt, (hva da?) hun holder seg på 
den andre siden. Hvis Det sa at det er en synd for en kvinne å 
gjøre slikt, og det er en vanære for henne å gjøre slikt. 
 “Hvis hun vil,” sier han, “vel, da må hun få klippe håret sitt.”
 Sa, da, “Barber det av da.” Og sa, “Vi vet at det er en skam 
for en kvinne å ha et barbert hode.” Sa, “Da la henne ha sitt 
hode tildekket.” Og hennes hår er hennes dekke; ikke en hatt, 



14 DET TALTE ORD

frue. Hennes hår er hennes dekke, sa Bibelen. Stemmer. Viser 
at hun er en nasareer innfor Herren. Langt hår for en kvinne 
betyr en nasareer innfor Herren. Nå, vi ser at det er sant.
82 Men vi ser at hvis den tenkende mann, såkalt i verden, kan 
røyke og fremdeles få sin smak, burde han ha fornuft nok til å 
vite at han får tjære fra tobakken. Men det bare, hva det har 
gjort, er å selge ham mer, få ham til å kjøpe flere sigaretter. 
83 Og kirkefilteret får medlemskapet og ting som det når 
de lar dem komme gjennom med hva som helst og fremdeles 
tilhøre menigheten, de får flere medlemmer. Hva om vi gikk 
til kirkene i kveld og filtrerte ut alle utenom de som var ekte 
Ord-fødte Kristne. Det ville være mang en tom preken opp mot 
veggen i kveld, det stemmer, fordi det gikk gjennom Filteret. 
84 Og hvis jeg har ett begjær i mitt hjerte, og jeg håper at alle 
som hører på meg har den samme tingen, “Gud, ta meg gjennom 
Ditt Filter.” Som David sa, “Prøv meg, og bevis meg, og se om 
det er noe ondt i meg, da ta det ut, Herre.” Skjønner? Jeg ønsker 
Guds Filter. Bryr meg ikke om hva verden gjør, hva menigheten 
har; jeg ønsker å være en tenkende mann, og tenke på Hvem jeg 
kommer til å stå ved siden av en av disse dager, i Dom. 
85 Følg med, tobakkselskapet gjør det for å selge flere 
sigaretter; menigheten gjør det for å få flere medlemmer. En 
kvinne med kort hår, som går med kortbukser, ville bli fanget 
i Guds Filter. Hun kunne ikke gå gjennom Det med kort hår, 
fordi Bibelen sa at hun ikke skulle gjøre det. Hun vanærer 
sitt hode når hun gjør det. Vi burde vite det. Men hun går 
rett gjennom menigheten, helt greit, og resten av dem. Jeg står 
noen ganger…
86 Ikke for å støte noen; jeg snakker aldri personlig om noen 
person, men det er synd i menigheten. Husk at jeg sa det. Jeg 
sa ikke, “Føken Den-og-den er slik-og-slik, eller herr Den-
og-den, eller pastor Den-og-den er slik-og-slik.” Nei, sir. Jeg 
sier synd er synd. Hvis det er i min familie, er det i meg, er 
det i hvem det nå enn er, er det fremdeles synd. Ikke som en 
enkeltperson, jeg taler ikke imot enkeltpersoner. Jeg taler imot 
synd. Jeg bryr meg ikke om det er meg eller hvem enn det er, 
begynn å gå gjennom Guds Filter, hvilken som helst synd vil 
stoppe deg rett der.
87 Legg merke til dette. Men kvinnen som ønsker å ha kort 
hår og gå med kortbukser, eller ha på seg sminke og alt mulig, 
hun kan gå rett gjennom et Pinsevennfilter så lett som bare 
det, ikke noe om det, rett inn i død. For han som…Hun sier, 
“Vel, det er ikke noe skade i det.”
 “Hvis du elsker verden eller tingene i verden, er det fordi 
Guds kjærlighet ikke en gang er i deg.”
88 Ned gjennom denne ånden, da, kan hun dra ned i sin sjel, 
ting som ikke er av Gud og imot Guds Ord, hvis det er smaken 
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i sjelen. Det kan komme gjennom smaken; se, smake…Det 
kan komme gjennom tanken, gjennom resonneringen, “Det er 
ikke noe galt i det. Jeg har smak. Jeg har følelser. Jeg har en 
følelse om at dette er helt i orden.” Hun kan komme rett ned 
gjennom det, og rett inn i hennes sjel, om hennes sjel er av det 
slaget. Viser at hun ikke inhalerer gjennom Guds Filter.
 Men om hun har klippet hår, går med sminke, kortbukser, 
bukser, ser ut som en mann, alle disse slacks og hva enn de 
kaller dem; sier disse slags ting, og gjør disse tingene, og lever 
for verden, vil hun stoppe; hun kan ikke komme gjennom Der. 
Nei, sir. Det vil stoppe henne i begynnelsen.
89 Hør, en mann som ser på hennes vakre røde lepper og 
malte ansikt, og kortbukser og—og bikinier, og hva enn hun 
har; en virkelig tenkende mann vil ikke se på henne. Nå, en 
mann som er et kirkemedlem vil se på henne, beundre henne. 
Men jeg bryr meg ikke om hvordan hun ser ut for øyet, en 
tenkende mann vil snu hodet sitt. Hvorfor? Han har vært 
gjennom Guds Filter, og han vet at å se på henne er utroskap i 
hans hjerte. Han synes ikke hun er vakker.
 Si meg, “Er ikke hun en vakker ting!”
 For ham er det ikke det. Hun er en vulgær, miserabel, 
stakkars Jesabel for en tenkende mann. En Guds sønn ser 
på henne med skam at han til og med tilhører familien hun 
tilhører. Det stemmer. “Hvordan kunne det være min søster og 
oppføre seg slik?”
90 Husk, hun inhalerte gjennom ett filter, og han kom 
gjennom et annet. Han vil ikke synes at hun er vakker, ikke i 
det hele tatt. Det er ikke skjønnhet for en ekte Guds mann. 
91 Husk, en gang før Jesu Kristi Blod ble Filteret, som vi 
kommer til om noen få minutter, “Guds sønner så på 
menneskenes døtre, at de var vakre, og tok til seg hustruer.” 
Gud tilgav det aldri. Igjen skjedde det, under Israels vandring, 
og Gud tilgav dem aldri. Hver og en av dem gikk til grunne.
 En tenkende manns Filter!
 Jeg kom ut av møtet her; det var en liten Ricky som stod 
her bak kirken en kveld, sa til meg, omtrent tre eller fire år 
siden, sa, “Grunnen til at du sier det er fordi du er en gammel 
mann.” Sa, “Jeg synes de ser fine ut.”
 Jeg sa, “Jeg kan forestille meg det.” Fra utseende hans å 
dømme, kan du forstå hva han så ut som. Jeg sa, “La meg si 
deg noe. Hvor gammel er du?”
 “Omtrent tretti år gammel.”
92 Jeg sa, “Da jeg var femten år yngre enn deg tenkte jeg den 
samme tingen.” Stemmer. Det er fremdeles vulgært!
93 En tenkende manns Filter! Legg nå merke til, hvis han 
har vært, hans sinn filtrert gjennom Guds Ord, Guds Filter, 
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vil han ikke se på henne. Han vil ikke synes at hun er vakker; 
han vil tenke at hun er en Jesabel. Han vil tenke at bak disse 
røde leppene er giftige hoggtenner som kan bite ham. Og 
Bibelen sa, “Hennes porter er helvetes porter; og en mann går 
inn gjennom dem slik en okse går til sin slakt.” Det er en 
tenkende manns Filter.
94 Hva er det du begjærer? Når kvinnen kommer nedover 
gaten kledd som det, og du mann snur hodet ditt, kikker rundt 
slik som det, bruker du ikke en tenkende manns Filter. Fordi, 
når du gjør det, begår du utroskap, for Filteret sa, “Den som 
ser på en kvinne for å lyste etter henne har begått utroskap 
med henne allerede.” Snu hodet ditt, tenkende mann. Kom 
deg bort fra henne. Hun er ikke vakker. Hun er en slange; det 
stemmer, vrir seg som en, oppfører seg som en, biter som en. 
Hold deg unna henne.
95 Åh, ja, Guds Ord er en tenkende manns Filter. Hvem som 
helst vet det. Det er hva din sjel blir filtret gjennom, Guds Ord. 
Og Det får, når du kommer gjennom Gud…Når en tenkende 
mann kommer gjennom Guds Filter, gir det ham en hellig 
manns smak. Det stemmer. Når du kommer gjennom Guds 
Filter, da er smaken din en hellig manns smak. Det produserer 
en rettferdig manns smak. Slagordet er sannelig okay. 
96 Vi ser nå hvordan dette ble gjort som et forbilde, i Israel, 
for Israels forsamling alene. Det er grunnen til, som jeg taler 
om dette nå, hvis forkynnere er uenige om noe som har blitt 
sagt; dette er for min forsamling som Herren har gitt meg å—å 
forkynne til.
97 Legg merke til i 2. Mosebok 19, jeg vil at du skal lese det 
når du drar hjem, når du har mer tid. Hør, da Israel hadde 
begått synd tok de først en rød kvige som aldri hadde hatt et 
åk over nakken sin. Det betyr at hun aldri hadde blitt lastet 
opp med noe. 
98 Og hun måtte være rød. Fargen rød er en—en soningsfarge. 
Dere vet, vitenskapen vet at om du tar rødt og ser gjennom 
rødt, på rødt, er det hvitt. Se gjennom rødt, på rødt, det er 
hvitt. Han ser gjennom Herren Jesu røde Blod, og våre røde 
synder blir så hvite som snø; rødt gjennom rødt. 
 Og kvigen ble drept i kveldstiden, av hele Israels 
forsamling.
 Og syv striper av hennes blod ble strøket på døren 
hvor hele forsamlingen måtte gå inn; et bilde på de Syv 
Menighetstider, ved Blodet.
99 Og så ble hennes kropp tatt og brent. Den ble brent med 
hovene, med huden, med innvollene, med avføringen. Alt ble 
brent sammen.
 Og den måtte bli plukket opp av en ren mann, og måtte 
legges på et rent sted utenfor forsamlingen. Derfor, hvis Israel 
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bare kunne se forbildet! Dette Guds Ord må ikke håndteres av 
skitne hender av vantro. Det må være en ren mann. Og om han 
er ren, måtte han komme gjennom Guds Filter. 

 En ren mann, rene hender, og han måtte holdes på et rent 
sted; ikke et sted hvor Jesabeler og Rickier og alt mulig deltar; 
tar naddverd og ting, når de springer omkring med koner og 
ektemenn og all slags vulgaritet; går på dans og fester, og har 
klippet hår, og kortbukser, og alt mulig annet, og kaller seg 
selv Kristne. Det må holdes på et rent sted, og håndtert med 
rene hender.
100 Og så, da Israel syndet og forstod at de hadde gjort galt, da 
ble de overøst med asken av denne kvigen, på dem. Og det var 
adskillelsens vann, en renselse for synd.
101 Hør. Her er det! Og da Israel, før de kunne komme 
inn i fellesskap i tilbedelsen, måtte de først gå gjennom 
renselsesvannet. “Rettferdiggjørelse ved tro; kommer av å 
høre, høre Ordet.”

 Så gikk de inn i forsamlingen under disse syv stripene, 
blodet, for å vise at noe hadde dødd og gått foran dem, for 
deres synd. De ble renset ved å høre Ordet, renselsesvannet, og 
gikk så inn i fellesskap. 
102 Det eneste stedet som Gud møtte en mann var bak den 
befalingen. Han ville ikke møte ham noe annet sted. Han måtte 
komme bak den befalingen. Gud møtte bare Israel på ett sted.

 Og Gud møter deg i dag bare på ett sted, og det er i Jesus 
Kristus; og Han er Ordet, renselsesvannet. Og Hans Blod ble 
utgytt for alle Syv Menighetstider. Og da, ved den Hellige Ånd, 
går vi alle inn i det fellesskapet, som kun er gitt til Menigheten. 
Åh, hvor stor Han er!
103 Også, nå, ønsker vi å se på Efeserne 5:26, som sier, “Det 
er vannbadet i Ordet,” et renselsesvann. Hva gjør Det? Da er 
Guds Filter Ordet. Renselsesvann, “vannbadet, for renselse, i 
Ordet,” Guds Filter.
104 Så, du kan ikke komme inn i Kristus gjennom et 
kirkefilter. Du kan ikke komme ved et denominelt filter eller 
et trosbekjennelsesfilter. Det er bare ett Filter, hvor du kan 
gå inn i det hellige sted, det er gjennom “vannbadet i Ordet.” 
Guds Ord er en tenkende manns Filter.
105 Menigheten vil dømme deg her etter hvor vidt du er et godt 
medlem, eller ikke. De vil gi deg en god begravelse, og heise 
flagget på halv stang ved din død, sende store buketter med 
blomster og—og gjøre alt mulig for deg. Men når det kommer 
ned til din sjel som står åsyn til åsyn med Gud, må den ha 
Evig Liv. Og hvis det er et Evig Liv, er den en del av Ordet. Og 
likesom mine egne ord ikke kan fornekte…
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 Min egen hånd kan ikke fornekte min hånd. Mine egne 
øyne kan ikke fornekte min hånd, eller min fot, eller min tå, 
eller noen del av meg. De kan ikke fornekte det.
 Og heller ikke kan en mann som er en del av Guds Ord, 
eller en kvinne, fornekte én del av Guds Ord. Så, kvinner, når 
dere tror at dere kan ha klippet hår og komme i Guds Nærvær, 
tar dere feil. Ser dere det? Du tar feil; du kan ikke komme 
gjennom Guds Filter hvor du blir vasket i Ordets vann. Da 
kommer du inn i fellesskapet. Du tror du er, men du kan ikke 
være det før du kommer gjennom Ordet, og hvert lille sted, 
hvert lille Guds Ord. “Mennesket skal ikke leve av brød alene, 
men av hvert Ord.” Det må komme gjennom den filtreringen, 
komme gjennom. Og det gir en rettferdig manns smak, fordi 
det er hva han ser etter, ser etter noe til å rense ham.
106 Ordet, Guds Ord er en tenkende manns Filter, og Det 
produserer en tenkende manns smak. Vi vet at det er sant; 
filtrerer all vantroens synd ut. Det er ikke noe mer vantro 
når du kommer gjennom Filteret, fordi det er en sann 
troendes smak.
107 Den sanne troende ønsker å være rett, uansett. Han vil 
ikke bare si, “Vel, jeg hører hjemme i de sosiale rekkene. 
Jeg tilhører kirken, den største kirken i byen.” Jeg bryr 
meg ikke om det er et bedehus på hjørnet, om det er ei 
pinnehytte et eller annet sted, en tenkende mann vet at han 
må møte Gud. Og uansett hva menigheten sier, eller hva 
hvem som helst andre sier, må han komme på Guds vilkår. 
Og Guds vilkår er Guds Ord.
 “Vel,” de sier, “‘Guds Ord.’”
 Ja visst, de tror alle at Det er Guds Ord, men kan du 
filtrere gjennom Det? Hvordan kan du få en kortklipt kvinne 
gjennom Der? Hvordan skal du gjøre det? Hvordan kan du 
få en mann gjennom Der som ikke vil stå for denne Læren? 
Skjønner?
 Det er ikke en tenkende manns smak. Nei. En tenkende 
mann vil tenke, en tenkende mann vil tenke to ganger før han 
hopper inn i noe slikt som det.
108 Hør, dette Ordet kan ikke fornekte Seg Selv. Da er det 
tilfredsstilt, eller det er begjæret. Det er et begjær etter hva? 
Hva fikk deg til å begjære Det til å begynne med? Fordi dypt 
nede i din sjel var det en forutbestemt sæd som var Evig Liv, 
som alltid lå der inne, som alltid var der inne. “Alle som 
Faderen har gitt Meg vil komme til Meg. Det er ingen av dem 
som kommer til å gå fortapt.”
109 En tenkende manns smak, når en tenkende mann hører 
Guds Ord, “Mine får hører Min Røst, en fremmed vil de ikke 
følge,” for nede inni der er Liv, og Liv forener seg med Liv.
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 Synd forener seg med synd, og synd er så hyklersk inntil 
den tror at den er frelst når den ikke er frelst. Det er i selve 
dybdene av hykleri. 
110 Kirkemedlemmer ønsker et denominelt filter slik at de kan 
ha sine egne begjær og fremdeles bli betegnet som “religiøse” 
mennesker. Du hører dem si, “Åh, han er veldig religiøs.”
111 I Afrika, var der ute en dag, og de snakket om disse, noen 
av ungene snakket om disse rock-and-roll sangene som Elvis 
Presley og dem sang, Pat Boone og hva mer, Ricky Nelson og 
alle disse andre. Jeg sa, “De er en gjeng med frafalne.”
 En liten jente sa, “Vel, han er veldig religiøs.”
112 Jeg sa, “Det var Judas også.” Jeg sa, “Judas fikk bare 
tretti sølvstykker; Elvis Presley fikk mange millioner dollar.” 
Skjønner? “De solgte begge sine førstefødselsretter.” Skjønner? 
Jeg sa, “De er ikke…den aller verste byrden nasjonen har.” 
Likevel, likeså forførerisk som filteret i sigaretten, lar disse 
denominasjonene disse medlemmene komme inn. De burde 
ikke en gang være…Det burde være en lov om at de ikke 
kunne synge religiøse sanger. Det er imot…burde være imot 
loven for dem å gjøre det.
 Men hele tingen har blitt en eneste stor haug av hykleri, og 
det er hvor de er i dag. Det sanne Filteret for sjelen sier, “Hvis 
du elsker verden eller verdens ting, er ikke Guds kjærlighet en 
gang i deg.”
113 Forstår du, du kan ikke—du kan ikke si rock-and-roll er 
av verden…eller er av Gud. Rock-and-roll er av verden. Alle 
disse dansene og filtrert…ekle, skitne ting, mener jeg, er av 
verden. Det er alt sammen av verden.
 Du kan ikke si at klippet hår for en kvinne er av Gud. 
Bibelen sier at det ikke er, så det er verdens urenhet. Og hvis 
du elsker et fnugg av verden, er ikke Guds kjærlighet en gang i 
deg. Ser du?
114 Hva er det? Vel, hva er det som innånder det? Det er noe nede 
på innsiden som trekker. Sjelen trekker din ressurs gjennom 
utsiden, ned gjennom ånden, inn i sjelen. Og dersom sjelen elsker 
verden er den død. Jeg bryr meg ikke om hvordan den er salvet, 
det er her ute, og hvor rettferdig den er her ute; her nede er den 
død. “For han som elsker verden eller verdens ting, så er ikke 
Guds kjærlighet en gang i ham,” uansett hvor religiøs.
115 Det sanne Filteret, på den måten, vil—vil sette alle disse 
tingene ut og ikke ta noe annet enn sannheten om Gud, Ordet, 
inn i den virkelig ekte sjelen.
116 De er som Esau, helt i orden på utsiden. Esau var religiøs 
på utsiden. Og når det kommer til religion, syntes det å være 
mer religiøst enn Jakob var. Han syntes å være en bedre 
mann enn Jakob var, men innsiden hans, hva han var. Han 
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var utvendig religiøs, men hans tankegang var ikke filtrert. 
Han tenkte ikke rett om sin førstefødselsrett. Han—han trodde 
ikke at Gud, førstefødselsretten betydde så mye som Gud sa 
den gjorde. Der var han, sa, “Jeg er sulten, hva har den gamle 
førstefødselsretten å si? Du kan få den om du vil ha den.” Åh, 
du! Ser dere?
 “Jeg går til gudstjeneste; jeg er like god som du er. Min 
denominasjon er like så…Vel, den er en av de største i verden. 
Min mor tilhørte den. Min far tilhørte den. Alt dette, det og det 
andre. Min pastor ble utdannet; han har det-og-det.” Det setter 
ham såpass mye lenger borte fra Gud. Det er ikke en tenkende 
manns filter.
 Hvis det var, hvordan kunne Peter i det hele tatt være hva 
han var, da han ikke kunne skrive sitt eget navn? Men han bar 
den tenkende manns Filter. Hør. Åh, du!
117 Esau tenkte at denne førstefødselsretten ikke betydde det 
Gud sa den gjorde. Det var forskjellen mellom Liv og død. Og 
så, som Eva og som Judas solgte sine førstefødselsretter for en 
tilfredsstillelse av smaken av kunnskapen om sivilisasjon. Det 
er presis hva Eva solgte sin førstefødselsrett for. Hun solgte 
den for en liten smak av vitenskap, en liten smak av verdslig 
kunnskap, en litt bedre kirke, en litt bedre klasse mennesker, 
som det ville blitt kalt i dag. Skjønner?
 Og Judas solgte sin førstefødselsrett for tretti stykker sølv, 
for å tjene noen få dollars ekstra. “Min forsamling kan betale 
meg bedre her borte, og jeg vil bare forkynne her.” Skjønner? 
“Så, hvis jeg blir en forkynner, vel…”
118 De sa, “Broder Branham, vi tror at Budskapet er 
Sannheten, men vi kan ikke ta imot Det. Hvis vi gjorde, vel, 
hvor skulle vi forkynne hen?” Ha! Verden, broder, det er 
sognet. Sannelig. “Vel, ingen av brødrene ville bakke meg 
opp.” Jeg—jeg ser ikke etter at noen av brødrene skal bakke 
meg opp. Jeg ser etter at Jesus Kristus skal bakke meg opp, 
fordi Han stod ved Det. Han er Den som sa Det.
119 Og når den sanne førstefødselsretten, Blodet, filtrert ut av 
Ordet; og all synd, og verden, og kirken, og denominasjoner, 
og sekterisme, blir igjen på utsiden. Utdannelse, sivilisasjon, 
kirke, denominasjon, system, synd av alle slag blir igjen på 
utsiden når en tenkende mann tar en tenkende manns Filter, 
etter Guds vurdering. 
120 Det er ikke noe igjen i det når en mann drar sitt—sitt liv 
gjennom et Guds Filter; hør, her var livet ditt helt rotet til med 
synd fordi du ble “født i synd, dannet i urettferdighet, kom til 
verden og talte løgn.” 
 Jeg kommer til å si noe, som broder McCullough pleide å si. 
Hør på meg.



EN TENKENDE MANNS FILTER 21

121 Da du kom inn i denne verden, ble du født i synd. Du kom 
ikke en gang med en sjanse til å kjempe i mot. Du ble “født i 
synd, dannet i urettferdighet, kom til verden og talte løgn,” i 
din egen ånd, et begjær etter synd, en elsker av synd fordi du 
ble født i synd. Du hadde ikke en sjanse.
 Men nede på innsiden av deg, et eller annet sted, her kom 
du, det var noe der inne som begynte å trekke. Hvis du visste, 
det var noe som fortalte deg at det var en Gud et eller annet 
sted; og du leste Hans Ord. Så tok du kirken, du tok deres 
ideer da du hadde blitt fortalt bedre, da brukte du aldri en 
tenkende manns Filter. Men når du bruker Guds Filter, som 
er en tenkende manns Filter, fordi, “Alle andre filter vil forgå, 
men Mitt skal ikke.” Og når du tar Guds Filter og trekker ditt 
liv, dine begjær; hvis du trekker dine begjær gjennom Guds 
Filter, en tenkende manns Filter, er det ikke noe annet tilbake 
enn den Hellige Ånd.
122 Nå, hvis du ønsker beviset på den Hellige Ånd, der er det. 
Når din sjel kommer på linje med Guds Ord, på alle måter, 
viser det at du har trukket ditt liv gjennom den tenkende 
manns Filter, Guds Filter.
123 Følg med, er det Guds Filter? Han sa, “Vi ble vasket av 
Ordets vann.”
 Og da Gud gav Adam og Eva et Filter, i Edens hage, 
sa Han, “Ikke trekk noe av dette inn dit.” Men satan slo et 
hull i Det, sa, “Åh, det er litte grann, det vil ikke skade.” 
Bare én dråpe igjennom, det er alt det tok å sette død inn i 
menneskeheten.
124 Det er alt som trengs, bare én smak av nikotin, så er de 
borte vekk.
125 Ikke noe annet er igjen enn den Hellige Ånd.
126 Og så, det viser det at den forutbestemte sæd, som får deg 
til å hungre etter Gud, var nede i deg. “Alle som Faderen har 
gitt Meg, har gitt Meg for å gjenløse; de døde med Meg på 
Golgata; de oppstod sammen med Meg i gjenoppstandelsen; 
alle som Han har gitt Meg, vil komme til Meg. De vil bli 
plassert i Legemet, hvor fot, arm, nese, munn, hva enn det er; 
de vil bli plassert Der inne. Og de vil komme til Meg i deres 
tid.” Åh, du!
127 Der er den sanne filtreringen av all verdens synd, og 
kjærligheten til verden er død, og denne sjelen trekker bare på 
én ting. Her er det, ikke…Husk! Ikke glem det. Alle dere der 
ute på telefonene, legg dere dette på minnet. Når en tenkende 
mann begynner å tenke på Hvem han kommer til å stå foran, 
og hva Guds Ord er; når han begynner å tenke, da når han 
inhalerer gjennom Det, er det ingen ting som kan komme til 
det enn den Hellige Ånd.
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 Hva er det? Det er spiren, Ord-sæd fra begynnelsen, at du 
var i Gud i begynnelsen, står her og inhalerer sæd-livet. Sæden 
er i ditt hjerte, ved forutbestemmelse. Halleluja! Sæden er 
allerede der inne, ved Guds forutviten, forutbestemt. Og når den 
inhalerer, kan den ikke inhalere gjennom noe annet enn Ordet.
 Og da er det den tenkende manns smak, den rettferdige 
mann, den hellige mann som ser Bibelen, at Jesus Kristus er 
den samme i går og for evig. Hva kommer inn i det stedet der 
nede? Det Ordet, som er i hjertet. “Jeg har skjult Ditt Ord i 
mitt hjerte, så jeg ikke synder imot Deg.”
 Hva er det, når det inhalerer gjennom Ordet? Det er bare 
én ting som vil passere gjennom Ordet; det er den Hellige Ånd. 
Det er den eneste tingen som kan passere gjennom Ordet, er 
den Hellige Ånd. Og en tenkende manns Filter gir en hellig 
mann en smak.
128 Da har han smakt på de Himmelske ting; han har Guds Ord 
i sitt hjerte. Han ser Det åpenbart foran seg, og hele hans sjel er 
svøpt inn i Det, og verden og alle ting er døde omkring ham.
129 En tenkende manns Filter, av religion; og jeg tenker på det 
å filtrere religion nå. Når en tenkende manns Filter gir en hellig 
manns smak, skjønner, Det tilfredsstiller hans smak. Han ser at 
Jesus Kristus er den samme i går, i dag, og for evig. Der har du 
det. Ser Ham rett foran oss, gjør de samme tingene Han gjorde; 
det tilfredsstiller den hellige manns smak, hans tankegang. 
130 Han vet da at han har gått fra død til Liv. Og han elsker,  
og—og—og det elsker at for verden…å bli stadfestet, og ønsker 
at Ordet skal bli bekreftet og stadfestet. I hver tidsalder venter 
han på Det, for han er en hellig mann og han har et begjær 
etter å se Gud. Andre vil bare melde seg inn i en menighet. 
Denne mannen ønsker å se Gud. Han ser Ham ikke i en haug 
med trosbekjennelser. Han ser Ham ikke i store fine pipeorgel, 
eller katedraler og høye kors, eller polerte lærde med sine 
krager brettet opp. Han ser Ham ikke i teologi og i en teolog. 
Han ser Ham i stadfestelsen av Hans Ord. 

Jeg så Ham i Dens vaktbål.
Mine øyne har sett herligheten av Herrens 
 komme;
Han tramper ut vinhøsten hvor vredens druer 
 er lagret;
Han utløste det skjebnesvangre lynet med 
 Sitt fryktinngytende raske sverd; 
Hans Sannhet fortsetter å marsjere videre. 
 (Den vil, til enden. Ja, sir.)

131 Forstår dere hva jeg mener? Et Filter, mann…Eller, en 
tenkende manns Filter; en mann som ønsker å stå i Guds 
Nærvær. Hva var Guds Filter? Hans Ord. “Den dagen du spiser 
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av det, den dagen dør du.” Bryr meg ikke om hva som skjer 
her ute; gå ikke forbi det Ordet. “Vasket av Ordets vann,” 
en tenkende manns Filter. Ikke en denominasjon, ikke en 
læresetning, ikke en kirke, ikke en katedral; men en tenkende 
manns Filter, for du kommer til å bli dømt av Ordet. En 
tenkende mann vil tenke det. En uforstandig mann, eller en 
smak av verden, vil ta omtrent hva som helst, en erstatning. 
Hvorfor erstatte når det er et Ekte?
132 Tenk, bare tenk på det et øyeblikk. En kvinne som taler 
i tunger, med klippet hår og leppestift på, og så holder 
menigheten fremdeles fast på det, at det er beviset på den 
Hellige Ånd.
133 Eller en forkynner fra et seminar eller en eller annen 
Bibelskole, som bruker den trinitariske dåpen, eller går på 
kompromiss med Ordet til en eller annen trosbekjennelse eller 
denominasjon. Er det en tenkende manns Filter? Ikke slik jeg 
ser det, broder. Det er en uforstandig mann som inhalerer 
gjennom det. Det stemmer. Kan du forestille deg det? I stedet 
for å bruke Guds Ord som et Filter for sin sjel; lar denne 
gamle trosbekjennelsen og denominasjonen legge seg over 
ham slik som det, i stedet for å ta Guds Ord som et Filter. 
Og så er han helt besmittet, og lar dem sprøyte menneskers 
læresetninger inn i ham, gjør ting, “forfører nesten selve de 
Utvalgte,” og overser Ordet.
 Når, han kunne inhalere til sin egen sjel, hvis det er noe 
der inne å inhalere med. Men om den forutbestemte sæden…
Ikke gå glipp av dette. Hvis den forutbestemte sæden ikke er 
der inne, vil den ikke inhalere gjennom Der, fordi den vil hige 
etter sitt begjær. 
134 Hvis en røykende mann ønsker en røykende manns 
smak, og om han hadde fått tak i en pinne…Jeg sier, “Sug 
på fingeren din,” og han stod der og sugde på fingeren sin. 
[Broder Branham suger på fingeren sin, for å illustrere—Red.]
135 Vel, han ville si, “Det er tåpelig.” Hvorfor? Hans smak er 
for nikotin. Så, han er ikke en tenkende mann. Skjønner? Men 
du sier, “Vel, jeg skal ikke, jeg kommer ikke til å smake noe. 
Jeg ønsker å smake…Jeg ønsker å smake tobakk. Jeg smaker 
ingen ting.”
136 Gi ham en klesklype og la ham suge på den. Skjønner? 
Sannelig, la ham suge på den. Han sier, “Jeg smaker ingen 
ting.” Hvorfor suger du på den da? Du har et begjær etter å 
smake nikotin.
 Og når du suger på en kirkelig trosbekjennelse, og dere kvinner 
fremdeles har klippet hår, malte ansikter, og kler dere sexy; og dere 
menn ser på dem, og alle disse andre tingene, og holder på slik dere 
gjør. Hva er det? Hva er der inne? Verden er fremdeles der inne, og 
du har en smak. Du inhalerer på den for en smak.
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137 “Jeg går i den menigheten; de nevner aldri den tingen. 
De sier ikke noe om dette, ingen ting om det. Ingen av disse 
tingene blir tatt opp. Vår forkynner er mer vidsynt enn det. Vi 
sier ikke slike ting.” Hva er det? Du har en verdens smak som 
du suger på. Nettopp!
138 Men en tenkende kvinne vil ikke ta den slags ting. Hun vet 
at hun må være hellig. Og den eneste tingen du kan inhalere 
gjennom Guds Ord er Ånden, den levendegjørende Kraften for 
å få Ordet Selv, som er i deg, til å leve for å åpenbare Jesus 
Kristus i tidsalderen du lever i. Halleluja! Broder, hvis det ikke 
er Sannheten, da vet jeg ikke hva Sannheten er. Jeg har mistet 
forstanden hvis det ikke er Sannheten.
139 Det er Ordet Selv i ditt hjerte, forutbestemt der, som 
inhalerer. Og det spytter ut denne verden; den ønsker den ikke. 
Men når den kommer bort hit i Ordet, begynner den å inhalere. 
Og når den inhalerer gjennom Ordet, kan det ikke være noe 
annet enn den Hellige Ånd som levendegjør det Ordet.
140 Så en tenkende, religiøs manns Filter er Ordet, og det 
tilfredsstiller den hellige smaken som er i hans hjerte; en tenkende 
manns filter, en hellig manns smak. Å du, hva vi er inne i!
141 I stedet for å bruke Guds Filter for sin sjel, lar han 
satan forføre ham med en eller annen denominasjon eller 
trosbekjennelse, akkurat slik tobakkselskapene forfører 
dere mennesker som røyker sigaretter. Dere får bare flere 
medlemmer og det er alt. 
 Åh, la meg avslutte om noen få minutter, og si dette.
142 Blinde Laodikea! Hvor blinde kan vi bli! Blinde Laodikea, 
de leder de blinde i denne tidsalder, under falskt påskudd, 
under falske trosbekjennelser, under dogmer som er falske, 
under denominasjoner som er falske, under læreskrifter som 
er falske. Åh, blinde Laodikea, som leder de blinde, dere er alle 
på vei mot grøfta!
143 Bytt filteret ditt i kveld, forkynner. Ikke inhaler denne 
denominelle nikotinen inn i systemet ditt, av dogmer og 
trosbekjennelser, som Jesus sa, “Den som legger ett ord til 
Det, eller tar ett Ord fra Det.” Når du forteller forsamlingen 
din at det er rett for disse kvinnene å gjøre dette, og for disse 
mennene å gjøre det, og alle disse tingene, dette og hint; så 
lenge som de forblir trofaste til dette og gjør det, og holder 
disse trosbekjennelsene og ting, skammer dere dere ikke over 
dere selv?
 “Blinde fariseere,” sa Jesus.
144 Og som Jesus ropte, “Blinde fariseere,” roper den Hellige 
Ånd i mitt eget hjerte i kveld, “Blinde Laodikea! Hvor ofte 
Gud ville ha gitt dere en vekkelse! Men nå har deres time 
kommet; det er for seint nå. Hvordan dere lo og gjorde narr av 
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menneskene som Gud sendte til dere! Men nå har deres time 
kommet. Åh, Forente Stater, Forente Stater, hvordan Gud ville 
ha våket over dere som en—en høne gjør med sin flokk, men 
dere ville ikke.” Nå går denne Røsten fra kyst til kyst, fra nord 
til sør, og øst til vest. Hvordan Gud ville ha våket over dere, 
men dere ville ikke! Nå har deres time kommet.
145 Nasjoner går i stykker. Verden faller fra hverandre. 
Femten hundre miles stor bit av den, tre eller fire hundre miles 
bred, vil synke, hundre…eller kanskje førti miles ned inn i 
den store forkastningen der ute, en av disse dagene, og bølger 
vil fosse helt ut til staten Kentucky. Og når det skjer, vil det 
ryste verden så hardt at alt på toppen av den vil rystes ned. 
146 Åh, skjul meg i tidsaldrenes Klippe! Gud, la meg, la meg. 
Pust på meg, Herre. Guds levende Ånd, pust på meg. La meg ta 
Guds Filter og leve under Det, Herre. La meg trekke den friske 
luften av den Hellige Ånd inn i mine lunger, i min sjel hver 
dag, så jeg ikke synder imot Deg, O Herre. Pust på meg, Hellige 
Ånd, pust på meg! Jeg…
147 La meg plante Guds Ord i mitt hjerte, og der sette meg 
fore at jeg ikke vil vende meg til høyre side eller til den venstre 
side, bort fra Det, men at jeg vil leve tro til Det i alle mitt livs 
dager. O Fader Gud, da send ned på meg den Hellige Ånd 
av Liv, for å levendegjøre disse Ord for meg, slik at jeg kan 
åpenbare Jesus Kristus foran disse som er foran meg, som ser 
etter at det skal skje. Det er min bønn.
148 Åh, du! Legg merke til hvordan de gjør i dag i disse 
kirkene. Suger folket gjennom disse denominelle filtrene, inn i 
det økumeniske råd. Hvorfor? Hvorfor? Fordi det gir dem deres 
hjertes begjær, organisasjon. De har en smak for organisasjon. 
De vil gjøre det. 
149 Hver gang Gud sendte dem en vekkelse, og, de, hva gjorde 
de? De organiserte den. Stemmer det? Så de har sitt eget slags 
filter, fordi de har en stor smak. Og nå kommer Gud til å 
gi dem deres smaks begjær. Han kommer til å gi dem…De 
suger dem rett inn i det økumeniske råd, og da får de deres 
organisatoriske smak da. De har det i vente. 
150 Åh, menighet av Laodikea, bli ikke forført i denne 
tidsalder, av deres bedrag. Åh, Pinse, dere som har gått inn i 
Laodikea, dere som er del av Laodikea, den døde menighet; 
gjennom metodist, baptist, og presbyterianer, bare en rituell 
form. Men dere pinsevenner, som fremdeles en gang i blant 
kan si “amen”; som kan spille massevis av musikk oppe 
på plattformen, og ha klipte kvinner dansende over alt, og 
fremdeles tror på Guddommelig helbredelse; hvor ofte Gud 
ville ha tatt dere, men dere tok et annet filter, et denominelt 
filter. Hvor ofte Gud ville ha tatt dere!
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151 Hvor forførende det var! Matteus 24:24, Jesus sa at…” Det 
ville forføre selve de Utvalgte om det var mulig.” Hvor nærme 
det dere er, akkurat som Eva, utelater bare en eller to ting som 
dere ikke ville ta imot, fordi dere er organiserte og ikke kan 
motta Det. Det er alt som skal til. Kan like godt ta hele tingen, 
“For å trå over i det lille, er å være skyldig i det hele.” Åh!
152 Pinsebevegelse, Pinsebevegelse, før din tanke gjennom 
Guds Filter, ikke deres denominelle drømmer, og dere vil 
komme ut med en hellig manns smak, den sanne dåpen i den 
Hellige Ånd.
153 Kan du forestille deg en mann som lar sin kone klippe 
håret sitt, gå med kortbukser, eller gå med slacks, og si at 
han kommer gjennom en tenkende manns Filter? Kan dere 
forestille dere en mann som gjør en ting som det? 
154 Kan du forestille deg en forkynner som står bak 
talerstolen, fordi han blir godt betalt av en forsamling som 
klapper ham på ryggen, kaller ham, “Doktor, broder, pastor,” 
og tar ham ut til alle slags fester hvor de blander bading og alt 
mulig annet på strendene; kan dere forestille dere en mann som 
hevder at han har kommet gjennom en tenkende manns Filter?
155 Og noen av disse kvinnene på plattformen, med kjolene 
sine over knærne, og med snittet så stramt og viser alle 
formene, hver bevegelse de gjør, og deres undertøy viser 
gjennom kjolene deres; like ille som å gå med kortbukser, 
bikinier eller hva som helst annet. Dere pinsevenner, blinde, 
laodikeiske forkynnere, hvor lenge Gud vil tåle dere vet jeg 
ikke. Vær…Må Gud være nådig med deres—med deres blinde 
øyne. Han har øyensalve i kveld, til å åpne øynene deres, slik at 
dere kan se.
156 Som jeg sa i morges, vi er i den seende tidsalder, toppen. 
Det er ingen flere sanseorganer over det, som du kan bevege 
utvendig, for å vite. Du, fra din nese kan du lukte; fra dine 
lepper kan du snakke; fra dine hender kan du føle og strekke 
deg ut; og dine føtter, og så videre; men du kan ikke gå lenger 
enn øynene dine. 
157 Malakias 4 har kommet; syn! “Og det skal bli Lys omtrent 
ved kveldstid.” Åh, vandre i Lyset!

Vi vil vandre i Lyset, et vakkert Lys,
Som kommer hvor nådens duggdråper er 
 klare;
Skinn helt omkring meg ved dag og ved natt,
Jesus, Ordet, verdens Lys.

158 Ja, sir. Gå gjennom Det, åh, broder, og du vil komme ut 
med en hellig manns smak, med den Hellige Ånd.
159 Åh, kvinne, bare før gjennom din moderne tanke om klær. 
Før gjennom din moderne tankegang, før du går ut på gaten 
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foran menn; dere unge kvinner, dere eldre kvinner, før dere 
går ut på gaten med deres klær så stramme, pushet ut bak og 
foran. Jeg er ikke kritisk. Jeg er deres broder. Jeg står mellom 
de levende og de døde, og er klar over hva jeg sier. Før du går 
ut, og vet at ditt legeme er en helliget innstiftelse, eller en 
helliget stand som Gud har gitt deg; før du går ut på gaten, 
kledd som det, før sinnet ditt gjennom en tenkende kvinnes 
Filter. Og la det bli husket at, “Den som der på deg for å lyste 
etter deg, du har begått ekteskapsbrudd med ham allerede.” 
Husk det søster. 
160 Og, broder, før du snur hodet ditt for å se på henne, med 
nok et øyekast, før ditt sinn gjennom en tenkende manns 
Filter. Du vil komme ut med en hellig manns smak, forstår du, 
for å gjøre det som er rett.
161 Hør, om du fører ditt sinn gjennom en tenkende kvinnes 
Filter, vil du komme ut med en hellig kvinnes klesdrakt. Det 
stemmer. Du vil komme ut, broder, med en hellig manns 
utseende. Nå, det er bare én ting. 
 Alt som du gjør, før det gjennom Guds Ords Filter, se om 
det er rett eller galt.
162 Du vil komme ut med en hellig kvinnes klesdrakt, med 
langt hår, sømmelig kledd; en stille, ydmyk ånd; ikke ovenpå 
og brautende, og krangler og holder på. “En stille, ydmyk ånd, 
som er en stor skatt fra Gud.” Bibelen sa så.
 Nå ønsker jeg å spørre dere om noe, ute i landene. Vi 
kommer til å avslutte om noen minutter. 
163 La oss alle nå, i kveld, sjekke våre begjær, og da kan du se 
hva slags filter du har inhalert gjennom. La oss sjekke, hver 
og en av oss, her og ut over hele nasjonen. Sjekk dine begjær, 
hva du virkelig ønsker i livet. Sjekk hva du kjemper for. Sjekk 
hva du er her for. Sjekk hva du går til gudstjeneste for. Hva 
får deg til å…Det er fint å gå på møter, men ikke bare gå 
på møter; det vil ikke frelse deg. Skjønner? Undersøk bare i 
noen få minutter, si, “Er mitt motiv…Hva—hva slags filter 
inhalerer jeg gjennom egentlig?”
 Og om du ikke vil komme på linje med Guds Ord, og din 
sjel ikke gjør det, da er det noe galt; for det viser frem din 
smak, at det livet…hva slags liv som er i deg. Hvis det er et 
hellig, diskret, ærbart, vil det komme ut på den måten. Hvis 
det ikke er, har du en annen smak i deg som du suger på. Det 
er nøyaktig rett.
 Og hvis smaken er Guds Ord og Guds vilje, da vet du hva 
som er i deg, hva som trekker på smaken. Viser at du er en del 
av det Ordet. Det Ordet er i deg, inhalerer fra Ordet.
164 Hva inhalerer Det? Det inhalerer gjennom Ordet, fordi du er 
en del av Kristi Legeme for denne tidsalder. Og hvis det Ordet 
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er i deg, kan Det bare inhalere gjennom Ordet, Ånden som 
levendegjør det Ordet som er i deg. Bare Ordet alene vil ikke 
leve. Det er grunnen til at, “Alle som Faderen har gitt Meg vil 
komme til Meg; og om jeg blir løftet opp, vil jeg dra alle menn 
til Meg.” Skjønner? Ser dere, “Faderen,” den delen av Kristi 
Legeme som er i verden, forutbestemt, lagt inn i hjertet. 
165 Enhver mann som er en ekte kristen, født på ny i dag, vet at 
siden han var et lite barn, eller en liten jente, det ene eller det 
andre, at det var noe i deg som hungret etter Gud. Og du prøvde 
å melde deg inn i menigheter og alt mulig annet; det ville ikke 
virke. Hva var det? Det var det Ordet. Du jaktet etter et Filter. 
Og én dag glimtet Det foran deg; du så Jesus Kristus den samme 
i går, i dag og for evig. Det tilfredsstilte smaken. Ser dere?
 Fordi, liv var i deg, og trakk. Skjønner, livet som er i deg 
trekker. Det—det forteller hvilket begjær du har her. Du trekker. 
Du kan ikke trekke gjennom dette, og det, og det andre. Du må 
finne det rette Filteret, fordi du er en tenkende person. Skjønner?
166 Og hvis du er en tenkende person, er du forutbestemt, eller 
filtrert før…fra før verdens grunnleggelse.
167 Og hvis en denominell forkynner hører dette, håper jeg at 
han tar den tenkende manns Filter, hvis han er en denominell 
forkynner. Da vil han kaste ned den denominelle esken som 
garantert kommer til å forgå, fordi det er menneskers ord; og 
ta imot Guds filtrerte Ord som aldri kan svikte eller forgå, 
og Det vil passe den hellige manns smak. Og, som Jakob, vil 
ofre hele verden og appetitten for enhver denominasjon eller 
berømmelse, som finnes i verden, hvor du kan være biskop, 
kardinal, eller om du kan være overoppsynsmann, eller en 
pastor i en eller annen stor menighet. Du vil ofre alt som er. 
Ikke som Esau, for å bli en del av verden; men som Jakob, vil 
du gi alt du har for å oppnå førstefødselsretten, den tenkende 
manns Filter; for Det vil gi deg den hellige manns smak. Og 
Det vil tilfredsstille. Og det vil tilfredsstille, og vil helliggjøre 
med den Evige smak av Guds hellige godhet. 
168 Husk, satan slo det første hullet gjennom Evas sinn, eller 
hennes tanke, for å la smaken av hans visdom og kunnskap 
komme gjennom.
169 Tenk nå på dette. Jeg avslutter. Satan slo det første hullet 
igjennom, fordi alt hun kunne inhalere var Ordet. Det var 
Ånden gjennom Guds Ord, fordi hun sa, “Så lenge som du 
puster gjennom dette Filteret, vil du aldri dø; men tar du et 
åndedrag av dette her ute, vil du dø.” Skjønner? 
170 Og satan sa, “Men du vet ingenting her. Men ta du en liten 
smak på dette her, og da vil du vite; du vil være som Gud. 
Skjønner, Han vet rett og galt; du gjør ikke. Og om du bare tar 
en liten smak av dette.” Og hun lot ham slå et hull i det, bare 
et lite hull.
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171 Nå, forstår dere nå hvorfor jeg sier…Dere sier, “Hvorfor 
lærer du ikke kvinnene, og så videre, hvordan å motta gaver og 
ting som det?”
172 Jeg sa, “Hvordan kan du lære dem algebra når de ikke en 
gang vil lære sin ABC?”
 Ett lite hull er alt som skulle til. Han tok verdens visdom, 
og når det skjedde, brakte det død til hele familien, ønsket å 
smake på visdom.
173 Se nå på filteret, og det uttrykte sannelig hennes smak. 
Hennes smak var for verden; det er hva hun har. Det er hva 
det er i dag. De elsker verden og tingene i verden, med en form 
for gudelighet, men fornekter Dens kraft. Ser dere, satan vil 
la dem tale i tunger; han vil la dem rope; han vil la dem ha 
Guddommelige helbredelsesmøter; han vil la dem gjøre alle 
disse slags ting. 
174 Han sier, “Mange vil komme til Meg på den dag, og, 
‘Herre, har ikke jeg kastet ut djevler, har jeg ikke gjort mange 
ting, gjort dette?’” Han vil si, “Jeg har ikke en gang kjent 
deg, du urettferdighetens arbeider.” Da Ordet ble plassert rett 
foran deg og du fremdeles sugde på det gamle verdens filter, 
skjønner, viser smaken som var i hjertet.
175 Duer kan ikke spise et åtsel. De kan ikke spise det. De har 
ikke noen galle. En kråke kan spise frøet slik en due og kan 
spise et åtsel som en kråke, skjønner, fordi han er en hykler. 
Men en due er ikke bygget som noen annen fugl, og det er 
hvorfor Gud presenterte Seg Selv som en Due som steg ned fra 
Himmelen. Skjønner? Den kan ikke—den kan ikke tåle stanken 
av et åtsel. Den er ingen åtseleter; grunnen, den har ingen 
galle. Den kunne ikke fordøye det. Det ville drepe den, om den 
spiste det.
 Og en due trenger aldri å ta et bad. En dues kropp 
utsondrer olje fra innsiden, som holder den ren. Det er et liv 
som er i duen; det produserer i den en olje som holder fjærene 
rene. Og slik er en kristen; det er et Liv inni dem som holder 
dem rene. Det er filtrert.
176 Åh, legg merke til dette! Se nå på ham…på filteret, og du 
kan sannelig se smaken på det, fra hva de gjør i dag. 
177 Se på denne moderne menighet. Se på deres filter. Du kan 
se hva de elsker. Se hva de har. Kjærligheten, hva er det de 
elsker? Frøken Laodikea som er på vei mot Guds Dom. Det 
stemmer. Kjærligheten, menighetens kjærlighet i dag er til 
Laodikea, en stor organisasjon, et stort opplegg, en gedigen, 
populær ting, pent kledde mennesker, høykultiverte, fulle av 
visdom, fulle av djevelen, under det falske påskudd av å være 
Kristi menighet. Det er bare ett ord som burde være i det, 
“anti-Krist.” For, alt som Kristus lærte, de er imot omtrent alt; 
stemmer, akkurat nok til at de kan kalle seg selv det.
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178 Nå, om dere er et tenkende folk i kveld, her og ute i landet 
hvor Budskapet går, vil deres begjær være en Bibel-smak, ikke 
en denominell smak, for dere vil bli dømt ved den samme Bibel, 
Ordet, som jeg ber dere å filtrere deres sjel gjennom. Og å forkaste 
ett Ord av Det, og ikke la din sjel slippe gjennom det ene Ordet, 
vil du bli forkastet. “For mennesket skal ikke leve, puste, av brød 
alene, men av hvert Ord som går ut av Guds munn.”
179 Det vil bli brakt inn i deg, forutbestemt. Og når Herren 
puster på deg, vil Hans Ånd levendegjøre det Ordet til en 
virkelighet, og du vil se at Jesus Kristus er den samme i går, i 
dag og for evig. Åh, du!
180 Forlat verdens denominelle, religiøse pakke. La den ligge 
som den sigarettpakken i skogen. La den råtne og forfalle. Det 
er—det er et galt filter. Og ta Ordet, som er Kristus, som gir, og 
strekker Seg ut, og bevarer det Evige Livs smak, til enhver som 
vil ta Det, Evig Liv.
181 Ordet, hvis du er forutbestemt, så ser du Det. Det er ingen 
måte å skjule Det for deg på. Du ser dit og sier, “Men, Det er 
jo så tydelig foran ansiktet mitt! Jeg ser på Det; der er Det. Jeg 
ser rett på Det. Jeg ser Det. Her er Det, Ordet; hvert Ord, bare 
Ord for Ord, som lever ut.” Da er det en smak av Evig Liv som 
du begjærer.
 Og når du puster gjennom Det, hva kan komme gjennom 
Det, Guds Filter? Ikke noe annet enn Ånden; ikke noe verden, 
i det hele tatt; ingen vantro, i det hele tatt. Det er Guds Filter. 
Og når du puster gjennom Det, kan ikke noe annet enn den 
Hellige Ånd komme gjennom Det. 
182 Nå har du beviset på den Hellige Ånd, skjønner, en hellig 
mann eller kvinnes smak. De ønsker å leve. De har Evig Liv. 
Og fordi dette Ordet er levendegjort for dem, lever de; en 
tenkende manns Filter og en hellig manns smak.
183 Ikke ta verden, som disse sigarettselskapene, under en 
forførelse, men ta den ekte tenkende manns Filter. Filtrer ånden 
som du puster, maten som du spiser, alt du er; innånde det 
gjennom Guds Ord, og du vil ha en hellig manns smak. For Det 
vil produsere det, for Han er den samme i går, i dag og for evig.
184 Og jeg vet, enten vi er eller vi ikke er…Jeg tror at vi er. 
Men, om vi ikke er, er det noen i verden i dag som er en del av 
Kristi Legeme; og Det vil kun leve av Guds Ord, ethvert Ord 
som går ut av Guds munn for denne tidsalder som vi nå lever i.
185 Og jeg kan ikke se hvor denominasjon…Disse Ord så 
tydelige i Bibelen, sa det ville skje, og tingene som ville være, 
og her lever vi rett i det nå. Jeg kan ikke se hvor det kunne 
være noe annet enn dette.
186 Menighet, jeg innser at jeg må stå med dere i Dommen 
en dag. Må det være langt fra meg å noen gang fortelle dere 
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noe galt, for popularitet. Jeg vil ikke det. Hvis jeg hadde mitt 
ønske, ville jeg, mitt menneskelige begjær bare, ville jeg tatt 
rifla mi og gått inn i skogen og bygget meg en hytte, og drive 
fangst resten av livet mitt. Jeg er i ferd med å bli gammel, 
trøtt, sliten, og nedbrutt, men jeg kan ikke slutte. Det er noe i 
meg som kverner. Ve meg om jeg ikke forteller Sannheten og 
hele Sannheten. Ve meg om jeg ikke står her inntil det siste 
åndedrett har forlatt mitt legeme. Jeg må stå, uansett hva noen 
andre sier. Jeg er ansvarlig ovenfor Gud.
187 Og jeg tror virkelig at tingene vi forkynner er Sannheten. 
Ikke fordi det er jeg som forkynner det. Nei, min broder. Nei, 
sir. Gud kjenner mitt hjerte. Hvor jeg ville likt å sitte ute i 
forsamlingen og lytte til de salvede forkynne. Hvor mye lettere 
det ville være for meg, sannelig, for jeg ville hatt Evig Liv 
like mye som mannen bak talerstolen. Jeg er en del av Det på 
samme måte som han er. Jeg ville gå til den samme Himmel, ha 
de samme privilegier. Hvor lett det ville være for meg å sitte 
der ute og ikke ta alle disse blåmerkene, og slagene, og holde 
på. Hvor lett det ville være, for ute hele natten uten søvn, og 
halvannen, eller to timer; kjempe hele natten med ting som har 
kommet opp. Hvor lett for meg å gjøre det, ta opp mitt gevær 
neste morgen, fiskestanga mi, og dra for å fiske eller jakte! 
Hvor lett det ville være! Broder, det var mitt lodd. Må Gud 
hjelpe meg å aldri vike fra min post, men å stå lojal og trofast, 
og produsere for dere en tenkende manns Filter som vil gi dere 
en hellig manns smak.
188 Den tenkende manns Filter er vannene, av renselsesvann. 
Det er renselsen fra synd, som er Guds Ord. Og den tenkende 
mann, mannen som vet at han må stå foran Gud, vet at han må 
svare for hvert Ord i Bibelen, Det vil tilfredsstille den smaken 
som er i ditt hjerte. Må Gud hjelpe oss å motta Det, som vi 
bøyer våre hoder. 
189 Kjære Gud, nok en time eller to har passert. Klokken 
har gått rundt nå. Budskapet går nå inn i historien og Det 
er nedtegnet i Boken. Vi må alle svare for dette nå, enhver 
bevegelse vi gjorde, ethvert ord vi sa, enhver tanke som gikk 
gjennom våre sinn, platen spiller fremdeles. Og den vil spille 
videre til livet er over, og da vil vi svare på Dommens Dag. 
190 O Gud, den store Skaper av himlene og jorden, på Hvem 
vi tror, jeg ber for dette folk av denne dag. Jeg ber for meg 
selv med dem, at Herre Jesus, at Du vil holde Ditt Filter. Og 
hvis jeg sier noe upassende, Herre, Jeg…i mitt hjerte vet jeg 
det ikke. Jeg ber at dersom det er feil av meg å ta Ditt Ord og 
bruke en slik ting som det, at Du tilgir meg for det. 
191 Men Herre, jeg tenkte da Du talte til meg der i skogen, 
Du vet tidspunktet på morgenen, det bare, jeg kunne bare 
ikke få det ut av tankene. Jeg tok imot det som at det kom 
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fra Deg. Så, Fader Gud, jeg har allerede talt det. Og jeg ber, 
Gud, at Du vil la det bli på den måten jeg tenkte det skulle 
bli, at den tenkende mann, mannen, om han har noen som 
helst tanke i det hele tatt, vil han vite at han må stå i Guds 
Nærvær, og han vil ikke ta noe inn i sin sjel som forurenser 
eller er imot Guds Ord.
192 Og, Far, vi innser det, som jeg sammenlignet det med 
disse organisasjonene av i dag; ikke for å være annerledes, 
Herre. Du vil dømme meg, en dag, fra mitt hjerte. Og jeg 
ber, Gud, at Du vil se at det ikke var for å være annerledes, 
men det var for å være ærlig, for å prøve å være oppriktig, 
i det jeg innser at jeg holder de kjøpte av Ditt Blod, fra kyst 
til kyst, akkurat nå, i min hånd. Og mange av dem har trodd 
Budskapet. 
193 Og, Himmelens Gud, må det ikke være en av dem som 
går fortapt. Jeg krever dem, alle sammen, og holder Filteret 
for synd foran dem, Renselsesvannet, Jesu Kristi Blod, Ordet 
gjort kjød. Gi det, Herre. Og må den Hellige Ånd la hvert et 
løfte strømme gjennom Det, inn i våre sjeler. Og må vi være 
levende representanter av Jesu Kristi Brud, i øynenes tid, av 
det å se i Kveldslyset, for vi overgir det til Deg i Jesu Kristi 
Navn. Amen.
194 Elsker dere Ham? [Forsamlingen sier, “Amen.”—Red.] 
Tror dere Det? [“Amen.”] Jeg, hvis jeg sa noe galt, ved å si, 
“tenkende manns filter,” kan jeg ikke si noe mer. Jeg har ingen 
utdannelse. Jeg må bare si det som kommer til meg. Og da jeg 
så det ligge der, tenkte jeg, “For en hyklersk setning!”
 Og Noe sa, “Akkurat som menigheten.”
195 En tenkende manns filter! Åh, du! Det er mer i det 
enn det. En tenkende mann ville ikke bruke det i det hele 
tatt. Skjønner? Sannelig ikke. Og det begjærer en røykende 
manns smak, det stemmer, fordi han må ha det for å 
tilfredsstille hans smak. Men en virkelig, tenkende mann 
som vet at hans sjel går til Dommen, vil filtrere sin smak 
gjennom Guds Ord. “For alle som Faderen har gitt Meg vil 
komme til Meg.” Og han vil leve ved ethvert Ord som går 
ut av Guds munn, som er Renselsesvann som renser oss fra 
synd. For, når det kommer gjennom Ordet, ser vi at det er 
synd å ikke tro Det, så vi bare tror Det og går videre. Det er 
en adskillelse fra synd. Elsker dere Ham? [Forsamlingen sier, 
“Amen.”—Red.]

Jeg elsker Ham, jeg elsker…
 La oss løfte våre hender til Ham nå.

Fordi Han først elsket meg
Og kjøpte min frelse
På Golgatas tre.
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196 Hva sa Han? “På dette vil alle mennesker vite at dere er 
Mine disipler, når dere elsker, har kjærlighet for hverandre.” 
La oss nå ta noen i hånden mens vi synger det igjen, og si, “Jeg 
elsker deg også, broder.”

Jeg elsker Ham, jeg…(Dette er for å la deg 
 vite at…)
…Han først elsket meg
 Og kjøpte min frelse
 På Golgatas tre.

197 Nå, liker dere en tenkende manns Filter? [Forsamlingen 
sier, “Amen.”—Red.] Når du går på gaten for å skubbe albuer 
med verden i morgen, broder, søster, har du den tenkende 
manns Filter? Når den mannen kaller deg en holy-roller, bruker 
du en tenkende manns Filter? Når noen sier noe ondt imot deg, 
har du en tenkende manns Filter? Ser dere, gjengjeld ondt med 
godt. Be for dem som ondskapsfullt utnytter deg, og dem som 
forfølger deg, da puster du gjennom den tenkende manns Filter.
198 For om du bare elsker dem som elsker deg, slik vi tok 
hverandre i hånden, som kjære elskede i Herren, det er bra, 
men kan du også elske den uelskelige? Det er den tenkende 
manns Filter. Det er Kristi Ånd i deg, elsker dem som ikke 
elsker deg, da har du Guds belønning. Men, nå, hvis du 
gjør det som en plikt, har du fremdeles ikke den tenkende 
mann…Du er bare oppe i den andre syklusen. Men er det 
fra ditt hjerte du virkelig elsker ham, da puster du gjennom 
den tenkende manns Filter. Og Det tilfredsstiller en hellig 
manns smak, at du vet, at du fra ditt hjerte tilgir alle, alle 
ting, uansett hva som har skjedd. Er Han ikke vidunderlig? 

…først elsket meg 
Og kjøpte min frelse 
På Golgatas tre.
Vi vil vandre i Lyset, Det er et vakkert Lys,
Det kommer hvor nådens duggdråper skinner 
 klart;
Skinn helt omkring oss ved dag og ved natt,
Jesus, verdens Lys.
Vi vil vandre i dette Lyset, Det er et slikt 
 vakkert Lys;
Og Det kommer hvor filtrerte dråper av nåde 
 skinner klart;
Åh, skinn helt omkring oss ved dag og ved 
 natt,
Jesus, verdens Lys.
Kom, alle dere Lysets hellige, og rop ut,
Jesus, verdens Lys;
Da vil Himmelens klokker klinge,
Jesus, verdens Lys.
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Åh, vi vil vandre i Lyset, Det er et slikt 
 vakkert Lys;
Det kommer hvor nådens duggdråper skinner 
 klart;
Åh, skinn helt omkring oss ved dag og ved 
 natt,
Jesus, verdens Lys.

 Elsker dere det? [Forsamlingen sier, “Amen.”—Red.]
Åh, vi vil vandre i dette Lyset, Det er et slikt 
 vakkert Lys;
Og Det kommer hvor nådens duggdråper 
 skinner klart;
Skinn helt omkring oss ved dag og ved natt,
Det er Jesus, verdens Lys.

 Jeg bare elsker det!
Min tro ser opp til Deg,
Du Golgatas Lam,
O Guddommelige Frelser;
Hør meg nå når jeg ber,
Ta all min synd…(Filtrer meg, Herre, 
 gjennom Ordet.)
O la meg fra denne dag
Være fullstendig Din!

 Bare tenk over det, filtrert gjennom Ordet, “fullstendig 
Din.”

Mens jeg trår gjennom livets mørke labyrint, 
Og sorg sprer seg omkring meg, 
Vær Du min Guide; 
By mørket å bli til dag, 
Tørk sorgens frykter bort, 
La meg heller aldri ville meg bort 
Fra Din side.

 [Broder Branham begynner å nynne Min Tro Ser Opp Til 
Deg—Red.]

…til mitt sviktende hjerte, 
Inspirer min iver; 
Åh, by mørket å bli til dag, 
Og tørk sorgens tårer bort, 
Åh, la meg fra denne dag 
Være fullstendig Din!

199 Kjære Gud, vi elsker å synge til Deg, for det er hvor 
vi uttrykker våre følelser, våre sinnsbevegelser, hele 
forsamlingen, som Du puster Livets Ord på oss. Vi er så 
takknemlige, Herre. Og den sangen, ta imot oss, vil Du, Herre? 
Det er vårt begjær, er å bli filtrert gjennom Guds Ord, vandre i 
Lyset hver dag, Evangeliets Lys.
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Og fyll vår vei hver en dag med kjærlighet,
Som vi vandrer med den Himmelske Due;
La oss gå hele tiden, med en sang og et smil,
Fyll vår vei hver en dag med kjærlighet.

200 Gi det, Herre. Velsigne oss sammen nå. La Din nåde og 
barmhjertighet være med oss. Helbrede de syke og lidende over 
det ganske land. 
201 Vi takker Deg for broder Coggins i kveld, at Du lot ham 
forlate sykehuset, for å dra frisk hjem. Vi takker Deg for alle 
ting som Du har gjort, og for vår egen styrke som vi føler er 
løftet opp nå. 
202 Vi takker Deg for det lille oppstykkede Budskapet i kveld, 
Herre. Jeg—jeg gjorde det ikke rett, men jeg ber, Herre, at Du vil 
gjøre det rett i folkets øyne, slik at de kan se og vite hva det var 
ment for. Få æren av det, Herre, og må vi ha denne forståelsen om 
ikke noe annet, at vi må leve av Guds Ords Brød, filtrert fra Gud 
kun for Hans barn bare. Det er en adskilt forsamling. Det er ikke 
for noen andre. Det er bare for disse, Dine utvalgte, slik som den 
røde kvigens renselsesvann var for Israels forsamling bare. Så, 
Far, vi vet at Brødet kun er for Fårene. 
 “Det er ikke rett at jeg tar barnas brød og kaster det til 
hundene,” sa Jesus.
 Og kvinnen, som svar, sa, “Ja, Herre, det er sant, men jeg er 
villig til å ta smulene.”
 Og vi føler det på samme måte i kveld, Herre. Vi ønsker alt 
som Du kan gi oss, Far, for vi hungrer og tørster etter mer av Deg.
203 Gi at vår hunger må bli tilfredsstilt og våre begjær bli gjort 
kjent, for, Far, vi ønsker å ha en rettferdig manns smak. Og 
den rettferdige Mann var Jesus Kristus, og Hans begjær var å 
gjøre Faderens vilje, som var Ordet. Gi det til oss, Far. Vi ber 
om det i Hans Navn. Amen.
 La oss nå stå mens vi synger vår avslutningssang, som er 
Ta Det Navnet Jesus Med Deg.
204 Rundt omkring på stedene nå, hvor Budskapet har gått i 
kveld, må Gud være med dere nå som vi avslutter i bønn. Må 
hver og en av dere, der ute, jeg håper at dere har satt like mye 
pris på å lytte som jeg har gjort i å bringe Det til dere. Og jeg 
stoler på at Gud vil legge Det i deres hjerter og gi dere den 
rette tolkningen av det.
205 Og dere folk her i forsamlingen som har disse 
lommetørklærne liggende her, jeg har lagt hender på dem. Jeg 
ber at Gud vil helbrede enhver av dere, det vil ikke være noen 
syke i blant oss, dere ser hvordan vår Gud svarer bønn.
206 Når vi samler oss sammen, “Folket som kalles ved Mitt 
Navn skal samle seg sammen og be, da vil Jeg høre fra 
Himmelen.” Han lovet å gjøre det.
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207 Så, vi er ikke adskilt. Vi er bare en Person; vi er alle ett i 
Kristus Jesus. Og hver og en ber for hverandre; be dere for meg 
som jeg ber for dere. Og Gud velsigne dere inntil vi ser dere igjen. 
208 Og jeg stoler på at dere hele tiden vil…dere som bor i 
nærheten her, vil komme til tabernaklet på besøk her med vår 
gode pastor, broder Neville. Han vil gjøre dere godt, broder 
Mann og de flotte menneskene de har her i tabernaklet. 
209 Hvis du er i nærheten av broder Junior Jackson eller noen 
andre av dem rundt om i landet, New York og forskjellige 
steder hvor de har møter, rundt gjennom Arizona og 
California, besøk de menighetene hvis dere er der ute. Vi ber 
om at dere vil komme tilbake igjen og la pastoren hjelpe dere 
til å vite mer om Herren Jesus.
210 Gud velsigne dere nå mens vi synger Ta det Navnet Jesus 
med deg.

…det Navnet Jesus med deg,
Barn av sorg og smerte;
Det vil gi deg glede og trøst,

 [Broder Branham snakker med noen på plattformen—Red.]
…du går.
Dyrebare Navn (dyrebare Navn), åh, hvor 
 søtt! (Åh, hvor søtt!)
Jordens Håp og Himmelens glede;
Dyrebare Navn, åh, hvor søtt!
Jordens Håp og Himmelens glede.

211 Som jeg ser over forsamlingen i kveld, og ser broder Estle 
Beeler der bak, broder Palmer, og mange, broder J. T., og 
så mange av forkynnerne som står rundt her, jeg kan ikke 
nevne dem alle ved navn. Skulle ønske at jeg kunne ha hatt 
dere, alle sammen, her oppe, og at dere alle kunne gitt en 
avsluttende hilsen til forsamlingen eller gjøre noe. Dere 
forstår, gjør dere ikke? Jeg vet at dere har et kristent hjerte 
og vet at vi må…hvordan vi—hvordan vi er; vi er alt i alt én 
Person, i Kristus Jesus.
212 Nå, la oss huske dette neste verset som vi synger det, mens 
vår broder Martin her vil be avslutningsbønnen for oss. Og jeg 
vil…Dette er broder Earl Martin fra, jeg tror, fra Arkansas 
eller—eller Missouri. [Broder Earl Martin sier, “Missouri.”—
Red.] Missouri, rett på Arkansas, Missouri-grensen der. De har 
en menighet der nede.
213 Og jeg la merke til denne andre broderen der nede fra, jeg 
kommer ikke på navnet hans, Brewer. Han var her i morges. 
Jeg antar at han fremdeles er her i kveld. Ja, jeg ser ham stå 
der borte, broder Brewer. Jeg lovet å komme innom og innvie 
kirkene deres, så mange ganger. Jeg vil komme meg dit en dag, 
med Herrens hjelp, om jeg kan. 
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 Nå, mens vi synger dette neste verset nå.
Ved Jesu Navn vi bøyer oss,
Faller utstrakt foran Hans føtter,
Kongenes Konge i Himmelen vil vi krone 
 Ham,
Når vår reise er fullført.

 La oss synge det nå.
Ved Jesu Navn vi bøyer oss,
Faller utstrakt foran Hans føtter,
Kongenes Konge i Himmelen vil vi krone 
 Ham,
Når vår reise er fullført.
Dyrebare Navn (dyrebare Navn), O hvor søtt! 
 (O hvor søtt!)
Jordens Håp og Himmelens glede;
Dyrebare Navn, O hvor søtt!
Jordens Håp og Himmelens glede.
Åh, ta Navnet Jesus med deg,
Som et skjold for hver en snare; (hør nå)
Åh, når fristelser samler seg omkring deg, 
 (hva må du gjøre?)
Bare hvisk dette hellige Navn i bønn.
Dyrebare Navn, O hvor søtt!
Jordens Håp og Himmelens glede;
Dyrebare Navn, O hvor søtt!
Jordens Håp og Himmelens glede.

 La oss bøye våre hoder.
O Dyrebare Navn, O hvor søtt!
Jordens Håp og Himmelens glede;
Dyrebare Navn (døpt i Det; be i Det), O hvor 
 søtt!
Jordens Håp og Himmelens glede.

 Broder Martin. [Broder Martin ber—Red.]  
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