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Goder fra Guds Sønn til oss # 21.
Å Se Engler Som Daler Ned I Skyer
Søndag, 21. november 2004.
Pastor Brian Kocourek.
19) Den 21. fordel eller løfte fra Gud til oss når det gjelder hans Sønn er at vi
har et løfte og det er å se at himlene åpner seg og at engler daler ned, det som er
kalt Nærværet.
Joh 1,49-51 Natanael svarte og sa til Ham: "Rabbi, Du er Guds Sønn! Du er
Israels Konge!"
50 Jesus svarte og sa til Ham: "Tror du fordi Jeg sa til deg: ”Jeg så deg under
fikentreet? Du skal få se større ting enn disse."
51 Han sa til ham: "Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Fra nå av skal dere se
himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen."
La oss bøye våre hjerter og hoder mens vi ber: Nådige og Elskede Hengiende
Far, din eget Sønn fortalte oss i Johannes 6. kapittel
Joh 6,44-45 Ingen kan komme til Meg uten at Faderen, som har sendt Meg, drar
ham. Og Jeg skal reise ham opp på den siste dag.
45 Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være lært av Gud. Så enhver som
har hørt og lært av Faderen, kommer til Meg.
Vi vet derfor Far at ingen kan komme til deg om ikke du drar ham og deretter
lærer ham, derfor er vårt ønske Far, å bli lært av Din Hellige Ånd for å bli satt i
stand til å forstå disse ting som Du har lovet oss i denne time. Oppfyll det at våre
øyer og ører kan bli åpnet for denne forståelse som Du har til oss i denne time,
fordi vi ber i Den Herlige Navn til Din Elskede og lydige Sønn, vår Herre Jesus
Kristus. Amen
Jeg ønsker å ta vår undersøkelse fra de tanker som Jesus gav oss med hensyn til
godene om å se engler som daler ned. Bare tenk på det, vi har en løfte og alle
som er gitt Åpenbaringen om Guddommen, og også Natanael siden han var i
stand til å kjenne igjen at Jesus var Guds Sønn, da kan man si at de som kjenner
igjen rollen til Guds Sønn også er gitt løfte som skal se englene som daler ned
fra Himlene.
Hva betyr nå dette? Vel, ordet ”se” som Jesus brukte her ble oversatt fra det
greske ord ”optomai,” som betyr å se på eller skue (gammeldags, ovs.) å tillate
seg selv til å bli sett, å komme til syne. Vi snakker derfor om en Tilsynekomst
her, og det er det Jesus taler om. Han taler ikke om en komme, men om en
tilsynekomst som blir ledsaget av engler og oss er løftet gitt her at vi skal være i
stand til å se på denne tilsynekomsten, eller å skjønne det. Ordet
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”behold,”/Sannelig betyr: å fornemme det med synets sanser; å se. Men det betyr
også: å oppfatte det gjennom de mentale sanser, eller skjønne det.
Dette er grunnen til at vi ikke bare ser det med våre øyner men vi må også være i
stand til å forstå det vi ser.
Legg nå merke til dette løfte som vi har fra Jesus med hensyn til en tilsynekomst
med engler. Denne løfte er ikke bare at vi ser det med våre øyner, men vi skal
også være i stand til å forstå det med vårt sin. Og husk, dette løfte er ikke for
alle. Han ga dette løfte etter at Natanael hadde kjent han igjen, at han var Guds
Sønn.
Gud gjør ikke forskjell på folk og når en person nærmere seg Gud på en viss
måte for en bestemt sak og Gud belønner denne personen på en bestemt måte, da
må Han gjøre det samme for alle som nærmere seg på samme måte for samme
saken, ellers var Hans første beslutning ikke riktig og derfor er Han ikke den
samme i går i dag og i alle evigheter.
William Branham, Guds profet i ende tiden, forklarer dette faktisk i budskapet:
FORVENTNING 07 02 61. E-23. Han sa: ”Om Gud noensinne blir kalt på
scenen for å ta en beslutning i en vis sak. Og den beslutning som Han gjorde da
Han ble kalt på scenen for samme saken igjen, da blir Hans beslutning den
samme. Hans beslutning må bli det samme. Han kan ikke forandre det for noen,
og si: ”Jeg gjorde det for han, men jeg gjør det ikke for denne personen her.”
Om Han gjør det, da tok Han en feil beslutning til å begynne med. Han gjorde
det slik med Sitt Ord at du; ”Om du kan tro…” Om et menneske spør Ham om
tilgivelse for sin synder, og Gud tilgir dette menneske sine synder, om du da
eller hvem som helst som kommer på samme grunnlag og spør ydmyk om
tilgivelse, basert på tro, da er Gud forpliktet til å gjøre det på samme måte som
Han gjorde det første gangen. Og om en man blir syk og kaller på Gud, og
dersom Gud noensinne helbreder en person, eller noensinne har helbredet en
person, og på samme grunnlag som Han brukte for å helbrede denne personen,
da må Gud holde Seg til samme beslutning om noen kommer til å kalle på Ham
igjen. Om Han ikke gjorde det, da gjorde Han en feil, og dersom han gjorde en
feil da har Han grenser. Og om Han har grenser, da er han ikke Gud.
Om nå Natanael kjente Jesus igjen som Guds Sønn og gav ham en løfte om å se
Gud komme til syne med engler som daler ned, da tilhører løfte også oss som
kjenner igjen Jesus som Guds Sønn, både for oss og våre barn så mange som
Herren kaller og underviser.
La oss se på denne tilsynekomsten av engler som stiger opp og daler ned som
oppfylte løfte som Jesus gav til Natanael.
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Apg 1,6-11
6 Da de var kommet sammen, spurte de Ham og sa: "Herre, vil Du på den tiden
gjenopprette riket for Israel?"
7 Og Han sa til dem: "Det er ikke deres sak å kjenne tider eller stunder som
Faderen har underlagt Sin egen myndighet.
8 Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal
være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens
ende."
9 Da Han hadde talt dette, ble Han tatt opp mens de så på, og en sky tok Ham ut
av syne for dem.
10 Og mens de stirret opp mot himmelen, idet Han steg opp, se, da stod to menn
hos dem i hvite klær.
11 Og de sa: "Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen?
Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på
samme måte som dere så Ham fare opp til himmelen."
Legg nå merke til det at vi igjen er gitt et løfte på samme måte som Han gikk,
skal Han komme igjen Jesus lovde oss faktisk også at når Menneskesønnen
kommer da skulle det være med de mektige engler. Vi ser at det er gitt os både i
Evangeliet til Matteus og Markus.
Matt 24,30-31
30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle
folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme på
himmelens skyer med kraft og stor herlighet.
31 Og Han skal sende Sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle
sammen Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av himmelen
til den andre.
Mark 13,26-27
26 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet.
27 Og da skal Han sende ut Sine engler og samle sammen Sine utvalgte fra de
fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende.
Vi ser igjen løftet stadfestet når det gjelder henvisninger til Guds Sønn, både i
Matteus og Markus, men denne gangen ble det gjort av ikke troende som ikke
skal ha noen del i dette løfte, fordi de ikke trodde at Han var Guds Sønn, men da
de spurte ham om han var Guds Sønn, sa Han Jeg er Han, da sa de at Han gjorde
Seg Selv til Gud. Vi ser de samme problemene i dag blant de så kalte Kristne
som forsøker å gjøre Jesus til å være Sin Egen Far, når Guds Profet forteller oss
at Jesus ikke kunne være Sin Egen Far.
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Matt 26,63-64
63 Men Jesus tidde. Og ypperstepresten svarte og sa til Ham: "Jeg tar Deg i ed
ved Den levende Gud for at Du skal si oss om Du er Kristus, Guds Sønn!"
64 Jesus sier til ham: "Det er som du sa. Men Jeg sier dere: Fra nå av skal dere
se Menneskesønnen sitte ved Kraftens høyre hånd og komme på himmelens
skyer."
Mark 14,61-62
61 Men Han tidde og svarte ingenting. Igjen spurte ypperstepresten Ham og sa
til Ham: "Er Du Kristus, Sønn av Den Velsignede?"
62 Jesus sa: "Jeg er. Og dere skal få se Menneskesønnen sitte ved Kraftens
høyre hånd og komme med himmelens skyer."
Vis oss Faderen 07 09 53.
E-96. Det finnes kun en Gud. Og jeg kan ikke samtykke med Pinse venner som
kaller Enheten som om din finger var en. Dette er feil, det er så absolutt feil.
Jesus kunne ikke ha vært Sin Egen Far, og dersom Gud er et Menneske, da
skulle Jesus har blitt født gjennom seksuell begjær og ikke gjennom en jomfru
fødsel. Dette slår alt sammen fast. Ser dere? Om Han er lik din finger er en, da
hva? Da var Han Sin egen Far. Hvordan går det an? Dette er feil. Han hadde
en Far, Jesus hadde.
Spørsmål angående Hebreerne Del 1. 25 09 57.
233-145. Jeg er absolutt uenig med Enhets læren fra Enhets Menigheten. De
tror at Jesus er en som din finger er en. Han er nød til å ha en Far. Hvordan
kunne Han være Sitt Eget Far, om Han ikke hadde?
Syndens grusomhet 03 04 53.
204. der døde Han, uten venner, til og med forlatt av Gud Selv. Gud og at på til
Hans Egen Far, forlot Ham der, bløende.
Men i alle fall har vi sett løfte, å se Tilsynekomsten av englene for de som
erkjenner at det finnes En Gud og Han har en Sønn, og likevel da Sanhedrin
Rådet spurte Jesus om Han var Guds Sønn, erkjente, Han at Han virkelig var
Guds Sønn, da ville de korsfeste Ham fordi Han gjorde Seg Selv til Gud. Ser
dere at de hadde bare ikke denne åpenbaring, og derfor kunne de heller ikke
motta Tilsynekomsten.
La oss derfor se på denne Tilsynekomsten denne formiddagen for bedre å forstå
hva denne løfte dreier seg om for de som erkjenner at Jesus virkelig var Guds
Sønn.
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Fra budskapet:
Jeg vet at min Gjenløser lever. 04 10 55. Her sa Branham:
§47 Når hele verden har hørt Evangeliet, skal Jesus komme tilbake. Har dere
noen sinne stått stille denne formiddagen om å tenke over dette, med hensyn til
tilbakekomsten, det betyr å bli synlig? Han er allerede her med oss nå. Bare
tenk på det nå, Hans Nærvær er her i dag. Herren Jesus er i en annen verden
eller en annen dimensjon, akkurat her i dag i form av en Ånd. Hans Ånd er
forenet sammen med vår Ånd. Våre øyer kan ikke se Ham fordi de er fysisk. Men
likevel kan det skje om du er i stand til å få et syn. Men Han er her like synlig,
like realistisk enn den gangen da Han talte til Maria ved graven, eller da Han
møtte Kleopas på veien til Emmaus. Hans Nærvær er her. Det kan føles med
den indre spenning som er på innsiden av et menneskelig legeme, kalt: Den
Nye Fødsel.
Legg merke til hva Bror Branham forteller oss her at det er nødvendig å ha den
nye fødsel for å være i stand til å kjenne igjen Guds Nærvær. De fleste
mennesker syns at det er vanskelig å være i stand til å separere Åndens Dåp fra
Selve Døperen. Men en hurtig undersøkelse i Efeserne 1:13-14 i motsetning til
versene 17-18 viser oss forskjellen mellom dåpen og Selve Døperen. Og glem
aldri at ordet Kristus betyr tre ting. Det taler om Han som salver, det er Salveren,
det taler også om han som er salvet, eller den salvede, og det taler også om
salvelsen. Det betyr: Han som Salver, Han som er Salvet og selve Salvelsen.
Slik ser du at det finnes tre utrykk for samme ordet Kristus, men du må forstå i
hvilken sammenheng de blir brukt ellers vill du ikke være i stand til å forstå
hvem som taler om Faderen som er Salveren eller Sønnen som er Den Salvede.
Ef 1,13-18
13 i hvem også dere, da dere hørte sannhetens Ord, det gode budskap om deres
redning, i hvem også dere, da dere trodde, ble forseglet med løftesbudskapets
Hellige Ånd,
14 Han som er en garanti på vår arv, til en frikjøping av eiendommen, til en
lovprisning av Hans herlighet.
15 På grunn av dette, også jeg, da jeg hørte om den tro som er i
overensstemmelse med dere, [den tro som dere har] i Herren Jesus, og
kjærligheten, den som dere har til alle de hellige,
16 slutter jeg ikke med å takke for dere, idet jeg utfører en påminnelse angående
dere basert på mine bønner,
Versene 13 og 14 lar oss forstå at Dåpen i den Hellige Ånd er nødvendig for å
gjøre oss i stand til å motta Selve Guds Nærvær som Paulus omtaler som
Visdommens og Åpenbaringens Ånd
17 for at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, kan levere til dere en ånd
av visdom og av avdekking i Hans nøyaktige kunnskap,

6

18 idet øynene av deres forstand har blitt opplyste, til den hensikt at dere skal ha
forstått hva håpet er av Hans kall, og hva rikdommen er av herligheten av Hans
arv i de hellige,
Legg nå merke til at jeg sa at Gud er Salveren og Jesus er Den Salvede. Da blir
det Gud Kristus og Jesus Kristus. Og siden Jesus kom i Faderens Navn kunne alt
sammen bli meget forvirrende om ikke Gud åpenbarer det til deg.
Apg 10,38 Hvordan Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og med
kraft, Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var
undertrykt av djevelen, for Gud var med Ham.
Om Jesus var sin egen far, da må du viske ut dette Skriftstedet og bokstavelig
talt hundrevis av Ny Testamentlige vers fra din Bibel, fordi de er da uten
betydning for deg. Jeg mener; om Jesus var sin egen Far, hvordan kunne Gud
salve Ham med den Hellige Ånd? Ser dere hvordan enhets folk mikser alt
sammen?
Vi ser i alle fall på denne Tilsynekomsten som er oss lovet. La oss se på hva
Guds stadfestede Profet forteller oss om det, for å forstå det bedre. Fra
budskapet: FRA DEN TID AV. William Branham sier:
E.102. Hvor mange vet at det finnes en forskjell mellom Tilsynekomsten av
Kristus og Ankomsten av Kristus? Det er to forskjellige ord. Det er
tilsynekomsten nå; ankomsten skal snart skje. Han kommer tilsyne midt i blant
oss, og gjør de gjerninger som Han engang gjorde i Hans Menighet.
Om vi virkelig tror at Bror Branham var Guds ordinerte Budbærer for denne
tidsalder, da må vi virkelig undersøke med omhu hva han forsøkte å fortelle oss.
Om Kristus virkelig alltid har vært her, hvorfor trenger vi da en profet for å
fortelle oss hva vi allerede vet.
OVERBEVIST OG DERETTER FORUROLIGET. 21 05 62.
E-31 031. Johannes var så overbevist at han skulle se Messias, slik at han sa:
”Han er midt i blant oss nå.” Legg nå merke til at det er et stor forskjell i tegnet
til Jesus sin tilsynekomst og Jesus ankomst. Det er to forskjellige ord, og de har
to forskjellige betydninger; Herrens tilsynekomst og Herrens komme. Vi har nå
Herrens tilsynekomst, nå når Han kommer tilsyne i Hans folk, Hans Ånd som
arbeider iblant dem, og beviser at det er Ham med dem, og gjør dem rede til
bortrykkelsen, for Herrens komme, for å rykke dem bort, Hans Brud (Skjønner?)
TILSYNEKOMSTEN OG KOMME.
ENDETIDENS EVANGELISERING. 03 06 62.
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50 030. Vi har allerede sett og er vitne til Herrens tilsynekomst. Husk nå
tilsynekomsten og komme, de er to forskjellige ord: komme til syne og deretter
komme. Tilsynekomsten er nå; i de siste dager er Han allerede kommet tilsyne,
akkurat rett her med oss i de siste få år. Vel, det er et tegn på Hans komme. Han
kommer til syne i Hans Menighet i form av Den Hellige Ånd som viser oss at Det
er Ham, fordi mennesker ikke kan gjøre disse ting som dere ser at Den Hellige
Ånd gjør; dette er altså Herrens tilsynekomst. Husk nå at det talte begge
steder,” komme tilsyne” og ”komme.”
Å LETTE PRESSET5. 09 06 62.
E-58 058. Dersom du ikke er i stand til å beskytte deg fra dette, si da: ”Herre,
jeg tror nøyaktig det Ditt Ord sier, og jeg tror (som vi talte om forleden kveld),
at tilsyne komsten skjer før Herrens komme, fordi det er rett og slett to
forskjellige ord. Skjønner? Tilsynekomsten er nå, slik som Han lovte at Han
skulle være med oss i de siste dager.
DET ER MEG, VÆR IKKE REDD. 11 06 62
E-81 81. dere vet at det er et forskjell mellom Kristi Tilsynekomst og Kristi
komme. Dette er to helt forskjellige Ord. Han kommer tilsyne nå i Hans
Menighet. Vi ser Ham; vi vet at det er Ham. Det er den Hellige Ånd. Skjønner?
Vi vet at det er sant.
VÆR IKKE REDD. 20 06 62.
E-66 066. Et annet ord er brukt der. Kristi tilsynekomst og Kristi komme.
Skjønner? Det er to totalt forskjellige ord. Skjønner? Kristus kommer tilsyne i
Hans menighet i de siste dager, og bringer Hans Menighet sammen i en enhet,
av tro og Ordets kraft, alle sammen som en enhet, når Han da kommer tilbake
finner Han samme menighet tilbake igjen.
Når vi vet at ordet Kristus har tre forskjellige betydninger, salveren, å salve,
salvet, da må vi spørre oss selv hvilket ord bruker Bror Branham her. Sier Han
at det er Jesus Den Salvede som er her, eller sier han at det er Gud Salveren som
er her? Om du ikke forstår hvordan du må lese det, da tror du at han taler om
Guds Sønn mens han taler om Gud til Sønnen.
FRA DEN TID. 13 07 62.
E-102 102. Hvor mange er klar over at det finnes en forskjell mellom Kristi
tilsynekomst og Kristi komme. Det er to forskjellige ord. Det er tilsynekomsten
nå og komme/ankomsten finner sted snart. Han kommer til syne i vår midte
mens Han gjør de samme gjerninger som han engang gjorde i Hans Menighet.
Du er en del av denne Menighet, og ved nåde tror du. Jeg er et medlem av denne
menighet.
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GUD HAR SØRGET FOR EN VEI 28 07 62
E-81. Husk nå disse to ord før jeg forlater dere; Kristi tilsynekomsten og Kristi
komme, det er to forskjellige ting. Kristus kommer nå tilsyne i fulheten av Hans
Kraft. Hans komme skjer etterpå; Han kommer tilsyne før Han kommer.
La meg lese enda et sitat fra William Branham, for å forstå hvem som kommer
til syne i denne time.
I talen: Foreningens tid og tegn.
Han sier i: §§ 97. Ildstøtten har aldri siden den første menighetstid vært i
bland menneskene. Aldri siden den første Menighets tidsalder ser de disse ting
som vi ser i dag. Dette ble bare gjort mulig da Gud sendte de Syv Segl og ga oss
et tegn sammen med det ved å sende Syv Engler ned fra Himmelen og de kom for
å bringe tilbake disse spredte Ord fra disse religiøse menigheter og forankre det
i Ordet igjen, for å bringe ned Hans Hellige Ånd.
Disse uttalelser må virkelig føre til noen spørsmål. For eksempel; hvorfor kunne
bror Branham si: ” for å bringe ned Hans Hellige Ånd,” dersom den Hellige
Ånd allerede har vært her gjennom de Syv Menighets Tider. Og igjen, hvorfor
sa bror Branham: ”Min tjeneste er å erklære Ham, at Han er her,” dersom
Han (Guds Nærvær) har vært her hele tiden? Bror Branham sa faktisk også:
”Etter nesten 200 år har Han besøkt oss igjen.” Hvorfor ville han si noe slik om
Han hadde vært her de siste 2000 år på samme måte som Han er her nå?
Dersom du ser på Budskapet med lyset fra et annet tidsalder, da vil du si at han
snakket om den Jesus som levde for 2000 år siden og dit sin viser fram et bilde
av et legeme med sår fra naglene i sine hender. Men dersom du forstår Bror
Branham korrekt da han fortalte oss å ikke se tilbake og ikke se framover for å
se hva Gud gjør akkurat nå, da peker alle disse Budskaps Titler på en ting: Han
er her, Alfa er Blitt Omega. Han som kom tilsyne hos Paulus i den første
tidsalder er kommet tilbake igjen i denne siste tidsalder for å avslutte Hans
arbeid.
Fra NÅDENS BUDSKAP.
§ 30. Han sa: ”Det er kun et forskjell mellom Han som er her i dag og Han som
var bland de mennesker i Galilea, og det ville være Hans Eget Kropp av kjøtt og
blod, Hans Fysiske Legemet.”
Faktisk sa Bror Branham i BARE ENGANG TIL HERRE,
§ 52. ”Mennesker tenker alltid tilbake hva Gud gjorde, og ser fram til hva
Gud skal gjøre, men tar ikke hensyn til hva Gud gjør i dag.”
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Han sa også i hans lydbrev til Bror Lee Vayle: ”Om de bare ser det i den
tidsalder som er passert da finnes det ingen håp for menigheten. Menigheten må
se det i den nåværende tid. Så, derfor sender Gud sin profet for å manifestere det
i den nåværende tid.” Han sa også i Hans Budskap: DE FALSKE SALVEDE.
§ 219. Han Sa: ”Jeg er sendte meg.” Jeg er, ikke Jeg var eller skal bli, Jeg Er,
nåværende tid, det nåværende Ordet. Ikke Ordet som var eller Ordet som skal
komme, Ordet som er nå …
Og da sa han i; § 233. ”For det er umulig for dem som engang var opplyst og
ikke gikk videre med Ordet slik som det skrider framover … De er død.”
Det er grunnen til at det er så viktig å forstå Alfa og Omega prinsippet som
Bror Branham forklarte for oss. Han sa at det var første prinsipp som han lærte
da han ble en Kristen. Det som Gud gjør i det første tidsalder er Han nødt til å
gjøre i denne siste tidsalder. Om vi da kan se på hva Gud gjorde i den første
tidsalder under Ildstøttens Tjeneste til Paulus, og hvordan Han gjorde det, da kan
vi se hva Han har gjort under den samme Ildstøttens Tjeneste til William
Branham i disse siste dager, og hva Han fortsetter med å gjøre etter Bror
Branham gikk fra scenen.
Husk at han lærte oss at det fantes TRE EKSODUSSER og samtlige var under
Ildstøtten og under lederskap av en stadfestet Profet. Moses Paulus og Wm.
Branham. Og slik dere kan se har folket mistet hele hensikten med denne siste
timers Eksodus.
AVDEKKING AV GUD. 14 06 64.
297. Legg merke til at den samme Ildstøtten som sendte Moses er den samme
Ildstøtten som var over Moses og som skrev Bibelen. Det er den samme Ildstøtte
som Paulus møtte på sin vei til Damaskus. Og Paulus skrev Det Nye testament.
Husk at Matteus, Markus, Lukas og Johannes skrev bare det de hadde sett. Men
Paulus hadde åpenbaringen for han hadde selv møtt Ildstøtten. Josef og de
andre skrev det som fant sted på deres tid, men da Moses kom fram på scenen
hadde han åpenbaringen. Han møtte Ildstøtten og begynnelsen (Genesis) ble
åpenbart for ham. For han skrev de fire første bøker i Bibelen. Han møtte Gud i
form av en Ildstøtte, Gud skjult i en Ildstøtte.
Paulus møtte Ham på veien… Disiplene bare skrev det de hadde sett, det som
Gud gjorde, men Paulus hadde åpenbaringen. Han dro til Egypt for tre år og
studerte. Han så at det Gamle testamentets Gud var Jesus i det Nye testamentet.
Han hadde åpenbaringen. ”Jeg var ikke ulydig mot det himmelske synet.” Det
stemmer. Tenk på det, at den samme Ildstøtten som kom over disse men som
skrev Bibelen er den samme Ildstøtten som er her i dag og fortolker Ordet.
Hvor takker vi Ham for det. For en fortrøsting og for en identifikasjon. Jeg er så
glad for å være identifisert med Ordet i denne timen. Jeg vil heller være
identifisert med dette enn med alle baptister, metodister, presbyterianere og med
resten. Identifisert med Ordet hvor Herrens Herlighet og åpenbaring ligger.
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Ildstøtten er synlig kommet frem ibland oss. En identifikasjon på at Budskapet er
rett. På samme måten som Han gjorde på Sinai fjellet. Moses prekte først for
Israel og ledet dem ut av Egypt, før det sanne Budskapet kom frem. Før selve
budene ble gitt (eller seglene) kom Gud ned i en Ildstøtte og trådte fremfor folket
for å bevise at Moses var sendt av Gud. Mose hadde sagt at han hadde sett
Herren i den brennende busken og hadde talt til ham. Og nu ser vi denne samme
Ildstøtten i disse siste dager midt iblant oss og taler det sanne Ord. Ikke bare
taler Ordet, men fortolker det ved å manifestere det for å bevise at dette er sant.
Folk kan ikke tvile på det om det ikke er det at de vil tvile.
Hebr 10,26 ”For dersom vi synder med vilje etter at vi har fått erkjennelse av
sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for synder,”
Den samme Ildstøtten som ble sendt til Moses og Paulus de som skrev Bibelen,
den samme Ildstøtten er sendt i dag for å åpenbare Den.
Bror Branham sa, mens han refererte til Kristi Nærvær: ”Jeg har lest Skriften,
hvori jeg så et dusin eller flere bevis som sier at vi lever i de siste dager, den
generasjon som skal se at Jesus Kristus kommer tilbake til jorden, og jeg sier
det til dere igjen i kveld! En stor bevegelse er i gang ibland de Overnaturlige
troende, fordi vi tror at Gud er her.”
Du kan spørre deg selv: ”Hvordan var Han her i apostlenes dager?” Menneskene
har en tendens til å misforstå Bror Branham mest på dette område. Deres tanker
går med engang tilbake til Jesus i Hans kjøtt som vandrer langs strandkanten til
Galilea-sjøen, og ikke til Den Ene som Paulus møtte på veien til Damaskus. Ja
sikkert og vist møtte Paulus Den samme som vandret i Galilea, bare i en annen
form. Paul møtte Ham i form av en Ildstøtte. Den Samme som Bror Branham
refererer til som; ”som i Apostlenes dager.” Husk nå, at Bror Branham ikke sa:
”i de dager da Jesus vandret på jorden i Hans kjøtts dager.” Men han sa: ”I
Apostlenes dager.” Menneskene har en tendens til å lese det mens de allerede
har gjort seg opp en mening i overensstemmelse med det de har lært tidligere.
Bror Branham sier ikke at Han er her i Han Fysiske form.
NÅDENS BUDSKAP.
§ 176. Her sier Bror Branham faktisk: ”Det er kun en forskjell med hensyn til
Hans Nærvær her denne formiddag og den gangen da Han var bland de
menneske i Galilea, og det er Hans eget legeme av kjøtt.”
ÅNDELIG MAT I RETT TID.
§ 176. Faktisk sier han: ”Om Han skulle komme til syne i et fysisk legeme, og
Han ville se ut som Hodet på Hoffmanns bilde av Kristus da Han var 33 år
gammel og blod rant fra Hans hender og så videre, med naglemerker over alt,
da ville jeg ikke gå med på det.”
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Han går videre med å si: ”Vi tror ikke på denne kultus og grupper. Vi tror
Guds Ord.”
Fra budskapet: RETTSAKEN. 27 04 64.
Her sier han: ”Vi ser ikke etter nagle merker, vi ser etter det manifesterte Ord."
Han fortsetter med å si: ”Kristi Liv kommer tilbake i form av Den Hellige Ånd
og ikke som nagle merker. Det fysiske legemet sitter ved Guds høyre side for å
gjøre mellom manns tjeneste, men Den Hellige Ånd er kommet for å fortsette
Hans Gjerninger.”
Bror Branham siterte til og med mennesker som så etter Jesus som skulle
komme i legemlig form og i HEBREERNE kapittel 3. 01-09-57.
§ 73 sa han: ”Jeg trodde at Han var en man, han har merker i hendene; som de
påstår kommer tilsyne i møter nå, med nagle merker i Hans hender og Hans
hode.” Nei, nei, ikke dette Legeme, ikke i dette legeme. Skjønner? Han er et Lys
nå. Da Saul var på jorden, sa Han: ”Jeg kommer fra Gud og Jeg går tilbake til
Gud. Han var Engelen som ledet Israels barn i dette Lyset gjennom ørkenen.
Han gikk tilbake til det samme Lys, og Paulus så det ut fra Det Gamle
Testament. Han sa: ”Jeg er Jesus Paktens Engel.”
Derfor håper jeg at dere kan se forskjellen denne formiddag mellom
Tilsynekomsten og ankomsten. Og jeg håper også at dere ikke bare kan se det
med deres øyer, ved at dere ser bildet av denne skyen som kom tilsyne over
Mount Sunset, der hvor englene formet en parykk, som viste at lederstilling er
kommet tilbake i form av Gud i Ildstøtten, men jeg håper og stoler på at dere
alle har sett det med deres fysiske øyer og også har forstått det med deres indre
øyer slik at dere kan bli opplyst og gir dere en forståelse om hva Gud gjør i
denne time.
Ef 1,17-18 for at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, kan levere til
dere en ånd av visdom og av avdekking i Hans nøyaktige kunnskap,
18 idet øynene av deres forstand har blitt opplyste, til den hensikt at dere skal ha
forstått hva håpet er av Hans kall, og hva rikdommen er av herligheten av Hans
arv i de hellige,

