EFESERBREVET KAP. 1.
ved
Bror Lee Vay1e.

Og vi kommer inn i Ditt Nærvær, Herre, idet vi vet at Du er her på en måte som Du ned
gjennom tidene ikke har vært her på, og vi takker Deg for det, og vi gir Deg forrangen, Herre.
Vi godtar Deg på den måten, og vi vet, Herre, at fordi Du er her i Åpenbaringsånden, den
Visdommens Ånd Som gir Åpenbaring og Kunnskap om Deg Selv, så er vi så lykkelige,
Herre, at vi kan tale om Deg og vite at det som blir sagt er riktig i denne stund, og ikke bare i
denne stunden, det har vært for alle stunder i årene som kommer. Vi takker Deg, Herre, for at
det som vi derfor har, er noe som vi vet, som har en stor og vidunderlig virkning på oss, 0
Gud, inntil tiden er helt over og vi fremstår i en ny demringstid. Og verden taler om politikk,
fortsetter å snakke om-- menigheter fortsette å snakke om, men Herre, vi vet at vi allerede har
gått inn i den; vi venter bare på skyggen nå som skal bli hele substansen. De store
innvirkningene har møtt hverandre på en måte som vi kanskje ikke forstår fullt ut, men som vi
a vedkjenner oss; men vi takker Deg for at vi har fått gitt oss denne erkjennelsen for denne
timen, og Herre, at vi er del av denne store Planen. Vi er evig takknemlig for den. Hold derfor
hjertene våre denne kvelden i alvorsfull høytidelighet til hele betydningen av Ditt Ord. I Jesu
Navn vi ber, amen. Vær så god sitt.
Det er sikkert at det er vidunderlig å være tilbake her i Herrens Hus sammen med dere. Tror at
Herren vil velsigne oss alle sammen. Vi takker dere, Bror Peter og hans familie, for den
vederkvegende stunden i går ved å komme sammen, og satte meget stor pris på, og setter pris
på folk, som har kommet hit i kveld for vi skal selvfølgelig ha en--, jeg tror dere er klar for
Nattverd og fotvask, uten tvil, og så i morgen formiddag møte kl. 10.30 når vi skal fortsette
med emnet vi begynte med søndag morgen. Det er så vidt vi har kommet inn i det, men vi skal
fortsette med å vite det Herren vil gi oss. Nå, faktum er at vi er i to budskaps serier som
faktisk smelter sammen. Ett er Efeserbrevet 1,15-23 søndag morgen, og vi tok en
oppsummering av de første tre på en lørdagskveld; og denne lørdagskvelden skal vi ta en
oppsummering igjen, opp og til budskapet fra i går morges, og det har naturligvis å gjøre med
Herrens Nærvær. Og vi skal lese fra Efeserne det første kapitlet 15-23, og så skal vi se på det i
et litt annerledes lys enn hva vi har sett på det tidligere for å gjøre oss kjent med emnets
innhold. Nå. 1. Ef. 15-23;
15. Derfor jeg også, etter at jeg hørte om deres tro inne i Herren Jesus, og Kjærligheten til alle
de Hellige,
16. holder ikke opp med å gi takk for dere ved å nevne dere i mine bønner
17. at, vår Herre Jesu Kristi Gud, Herlighetens Fader, må gi til dere Visdoms og Åpenbarings
Ånd til kunnskapen om Seg,
18. ved at deres øynes forståelse blir opplyste for at dere må vite hva håpet er i Hans kall, og
hvor rik på Herlighet Hans Arv er inne i de Hellige,
19. og hvor overvettes stor Hans Makt er for oss som tror i samsvar med virkningen av Hans
veldige Kraft
20. Som Han formet i Kristus, da Han oppreiste Ham fra de døde, og satte Ham ved Sin egen
høyre hånd i de Himmelske steder,
21. langt over all fyrstemakt, og kraft, og styrke, og herredømme, og ethvert navn som er
nevnt, ikke bare i denne verden, men også i den som skal komme,
22.og har lagt alle ting under Hans føtter, og gav Ham å være Lederen over alle ting i
Menigheten
23. Som er Hans Legeme, fylden av Ham Som fyller alle ting med alle ting.

Nå, versene 17-18a: ...vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, må gi til dere Visdoms
og Åpenbarings Ånd til kunnskap om Seg 18. ved at deres Øynes forståelse blir opplyste.
Nå har vi ikke til hensikt å gå lenger enn den første delen av vers 18 som jeg nettopp leste,
men vi ser på hele delen i versene 15-23 for å få en oversikt, eller en forståelse av hva som er
som nr. 1 - en bestemt tidsperiode.
Med andre ord beskriver disse versene en bestemt tidsperiode, eller som nr. 2 - henviser de til
en storslått manifestasjon av Ånden Som sitter med Makten, vitterlig en del av en tidsperiode
som vi vil foreslå den henviser til; eller som nr. 3 er det begge disse to forent. Nå vil vi på en
måte ta det opp igjen slik at dere skal forstå mer utførlig hva jeg sier. Nå, de versene som står
her handler enten med nr. 1 - en bemerkelsesverdig beskrivelse av hva som finner sted i tiden
for oppstandelsen, eller en mektig nedtegnelse om Åpenbaringen av Jesus Kristus, ledsaget av
en veldig manifestasjon av Hans oppstandelse, og er en del som er forskjellig fra, som er
utenom og ikke en del av oppstandelsen, men ikke desto mindre et mektig fenomen; eller
kunne det være en kombinasjon som gjør dette til en veldig periode rett før oppstandelsen. Nå.
Det er best vi leser versene igjen, og påpeker hva vi har i sinne. Paulus sier:
15. "Derfor jeg også, etter at jeg hørte om deres tro inne i Herren Jesus, og Kjærligheten til
alle de Hellige,
16. holder jeg ikke opp med å gi takk for dere ved å nevne dere i mine bønner
17. at, vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, må gi til dere Visdoms og Åpenbarings
Ånd til kunnskap om Seg,
18. ved at deres Øynes forståelse blir opplyste for at dere må vite hva håpet er i Hans kall, og
hvor rik på Herlighet Hans Arv er inne i de Hellige,
19. og hvor overvettes stor Hans Makt er for oss som tror i samsvar
med virkningen av Hans veldige Kraft
20. Som Han formet i Kristus da Han oppreiste Ham fra de døde, og satte Ham ved Sin egen
høyre hånd i de Himmelske steder,
21. langt over all fyrstemakt, og kraft, og styrke og herredømme, og ethvert navn som er
nevnt, ikke bare i denne verden, men også i den som skal komme,"
Nå, ved å konsentrere oss om versene 15 til 21 vet vi allerede at versene 15 til 17 er atskilt og
mer enn versene 11-14. Nå, la oss bare lese 11-14 i det samme kapitlet:
11. I Hvem dere også har fått en Arv,..." Nå taler han ettertrykkelig om at han har en
Åpenbaring som angår disse menneskene i Efeserne, at de definitivt allerede har fått Arven
..."ved å være forutbestemte i samsvar med formålet til Ham Som bevirker alle ting etter Sin
egen Viljes Råd
12. at, vi skulle være til Hans herlighets Pris som først håpet på Kristus, som dere også håpet
på, etter at dere hørte Sannhetens Ord, Evangeliet om deres frelse, Han Som dere også, etter at
dere trodde, ble forseglet
Nå visste han at de var full av den Hellige Ånd, og således forseglet... "med Løftets Hellige
Ånd Som er (pantet) forsmaken på vår Arv inntil gjenløsningen av den kjøpte eiendommen, til
Hans Herlighets Pris. Nå, versene 15 til 17 er atskilt. Han sier: "Derfor..." på grunn av det
faktum at dette allerede har skjedd med dere kan jeg nå be denne bønnen. Han sa: "Derfor jeg
også, etter at jeg hørte om deres tro inne i Herren Jesus, og Kjærligheten til alle de Hellige..."
at de er blitt delaktige i den Hellige Ånd, og ser nå fremover til gjenløsningen, "og holde ikke
opp med å takke for dere ved å nevne dere i mine bønner
17. at, vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, må gi til dere Visdoms og Åpenbarings
Ånd om kunnskapen om Seg."
Faktum med saken er at de versene 15 - 17 kunne bare anvendes på dem som allerede har fått
versene 13 og 14 når han sier: "I Hvem dere håpet, etter at dere hørte Sannhetens Ord,
Evangeliet om deres frelse, i Hvem også, etter at dere trodde, ble dere forseglet med Løftets
Hellige Ånd Som er forsmaken (pantet) på vår..."; merk dere at han forener disse to, Efeserne

og ham selv. Begge har den samme erfaringen, lik Moses, som brakte ned mannaen og spiste
det samme som de åt, den sammen erfaringen, den samme fylden, den samme forseglingen,
som er: "...(pantet) forsmaken på vår Arv inntil gjenløsningen av den kjøpte eiendommen, til
Hans Herlighets Pris." Nå, du må nødvendigvis være i den kategorien som er å være virkelig
født på ny før bønnen kunne bli bedt for deg. Og han sier:
15. "Derfor jeg også, etter at jeg hørte om deres tro inne i Herren Jesus, og Kjærligheten til
alle de Hellige,
16. holder jeg ikke opp med å gi takk for dere ved å nevne dere i mine bønner
17. at, vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, må gi til dere Visdoms Ånd til kunnskap
om Seg."
Nå la dere merke til her at gjenløsningsretten tilhører dem i versene 13 og 14. De hadde hørt
Sannheten, de tok imot Evangeliet, de fikk den Hellige Ånd, ble forseglet til gjenløsningens
dag, som bokstavelig talt er oppstandelsen, når legemene skal bli gjenløst. Nå, legg merke til i
vers 19:
19. "og hvor overvettes stor Hans Makt er for oss som tror i samsvar med virkningen av Hans
veldige Kraft
20. Som Han formet i Kristus da Han oppreiste Ham fra de døde.
Nå vil dere legge merke til at vers 14 berettiger dem til vers 19. De er berettiget til bent frem å
være i Oppstandelsen, å bli forvandlet fra døden og graven til evig udødelighet og selvfølgelig
omfatter dette bortrykkelsen og alt annet. Nå, vi ser her at hvis disse menneskene ikke var
blitt født på ny, ville de ikke være berettiget til den Ånden Som kommer for å oppreise de
døde fordi, der skal være millioner på millioner av mennesker som ligger i jorden når Gud
taler til de døde, og kaller dem ut fra jorden. Som apostelen Paulus selv sa: "Om jeg på noen
måte kan nå frem til oppstandelsen fra de døde," eller, være i den første oppstandelsen, er der
ingen vei du på noen mulig måte kan kvalifisere dem for vers 19 med mindre du allerede
hadde fått versene 13 og 14. Ser du? Derfor ber han ikke i versene 15 til 17 at Gud skal fylle
disse menneskene med den Hellige Ånd. Han sier ikke det i det hele tatt. Han sier at han ber
om at hva det enn tar, og det tar Guds Ånd til å oppreise de døde, at de skulle være mottagere
av det. Nå skal de naturligvis være mottagere. Et eller annet sted nedover i rekkene skal de bli
mottagere, men han ber at disse menneskene her, slik som han ber senere og viser dem
Tessalonikerne, at han håper at i deres tilfelle vil den Ånden være der for å oppreise de døde,
Den Som virkelig oppreiser de døde. Nå, la oss lese det omhyggelig i vers 17:
17. at vår Herre..." (denne Ånden) "... vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, må gi til
dere Visdoms og Åpenbarings Ånd til kunnskap om Seg,
18. ved at deres Øynes forståelse blir opplyste for at dere må vite hva håpet er i Hans kall, og
hvor rik på Herlighet Hans Arv er inne i de Hellige,
19. og for at dere må vite hvor overvettes stor Hans Makt er for oss som tror i samsvar med
virkningen av Hans veldige Kraft
20. Som Han formet i Kristus.
Nå, se her. Hvis de skulle få Ånden for å vite dette, hva gjorde den Hellige Ånd her oppe i
versene 13 og 14? Å, du kan se med en gang at han snakker ikke om den samme tingen. På
ingen måte. Ser du? Her oppe er Dåpen i den Hellige Ånd, (pantet) forsmaken, og (pantet)
forsmaken er en (temporær) midlertidig ting. Det kommer en dag da den Hellige Ånd ikke
lenger vil døpe mennesker med Seg Selv og plassere dem i Kristus, og blir stående rett der for
å oppreise de døde fordi (pantet) forsmaken er (temporær) midlertidig fordi der sies "inntil."
Så den Hellige Ånds Dåp er en (temporær) midlertidig ting enten dere nå vil tro det eller ikke.
Men Den får deg der. Tar deg dit hvor du trenger å stå. inntil Ånden Selv, Som oppreiser de
døde, kan stå der. Der er absolutt nødt til å bli en avkutting, punktum, i denne timen min Bror
og Søster. Enten tror du eller ikke. Vi har ikke altfor mange unge mennesker her, og la meg
fortelle dere folkens: "Våkn opp, før det blir altfor sent. Våkn opp før det blir for sent. Dere

kommer til å finne dere selv sittende her sammen med antikrist fordi dere er ansvarlige. Der er
altfor meget nytteløs virksomhet omkring her. Dette er midlertidig, og når dette kuttes av, er
der absolutt ingen som vil komme inn. Der vil ikke bli flere frelst. De dumme jomfruene blir
gjort ferdige, Bruden blir gjort ferdig, alt sammen blir gjort ferdig. Så har du fått den Hellige
Ånd etter at du trodde? Et meget aktuelt spørsmål. Som Bror Branham sa i "Tegnet":
"Jammen Rabbi, jeg tror det er vidunderlig, jeg tror det er stort. Det er en vidunderlig tanke
med å utgyde Blodet." Og han sa: "Har du fått Det på dørstolpen?" Kjemien gies bort til
Livets virkelighet. Nå, han taler om disse menneskene her som allerede er blitt født på ny. Ser
du? Men det tar noe mer ved tidenes ende. Nå sier han: "For at dere må vite den overvettes.."
(med andre ord erfare selv) "..den overvettes storhet i Hans Makt for oss som tror i samsvar
med virkningen av Hans veldige Kraft Som Han formet i Kristus da Han oppreiste Ham fra de
døde..", det der er ikke Dåpen i den Hellige Ånd. Det der er det som skjer når den siste er
brakt inn, og er forseglet, og dette er ikke (temporært) midlertidig, dette er varig. Hvis du
noen gang når Oppstandelsen, da kan du trekke et lettelsens sukk, min gode mann, for da vil
du tro som du aldri har trodd før. Du astmatiker vil aldri ha vanskeligheter med å trekke
pusten, og du med litt hjertevanskeligheter, hvor det er litt tykt eller noe i den retningen rundt
her, og om nettene kan du puste riktig dypt noen ganger og en gang i blant føler du bare så
godt, vel-, det vil aldri forandre seg fra det øyeblikket av. Godt. Nå. Disse versene forklarer
tydelig for meg del nr. 3; at disse versene rett her forklarer tydelig den tredje delen av de 3
delene i 1. kapitel i Efeserbrevet. OK. Begynn med versene 3 - 11. Det er del 1. Versene 12 14 er del 2, og 15 - 23 er del 3.
3. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, Han Som har velsignet oss med all Åndelig
velsignelse i det Himmelske i Kristus
4. etter som Han har utvalgt oss i Ham fra før verdens grunnleggelse
av for at vi skulle være hellige og uten skyld fremfor Ham i Kjærlighet
5. idet Han har forutbestemt oss til barneadopsjonen ved Jesus Kristus til Seg Selv etter Sin
gode Viljes behag, til Hans Nådes Herlighets Pris, hvori Han har gjort oss godtatt inne i den
Elskede,
det plasserer oss i Bruden;
7. i Hvem vi har forløsning ved Hans Blod, syndenes forlatelse, etter Hans Nådes Rikdommer
8. Som Han har vært rik på.." (som så absolutt fantes i overflod) "..for oss i all Visdom og
Klokskap
9. ved å ha gjort kjent_ for oss Sin Viljes Hemmelighet i samsvar med Sitt gode behag som
Han fattet hos Seg Selv
10. at, i den guddommelige Ordningen av tidenes fylde samler i En alle ting i Kristus, både de
som er i Himmelen og de som er på jorden, til og med inne i Ham,
Nå, vi kunne også lese vers 11:
11. i Hvem vi også har fått en arv idet vi er forutbestemte ifølge formålet til Ham Som
bevirker alle ting etter Sin egen Viljes Råd..," som egentlig skulle høre til de andre versene.
Nå, 12 til 14 vil ta oss til del 2:
12. at vi skulle bli til Hans Herlighets Pris, som først stolte på," ..(ordet er egentlig "håpet
på").. "håpet på Kristus
13. Som dere også håpet på," ..(det betyr: 'en oppriktig forventning.' Det er ikke bare 'stole på'
her. Vel, det er å stole på i grunnen, men ordet er 'håpet på', 'oppriktig forventning').. "etter at
dere hørte Sannhetens Ord, Evangeliet om deres frelse, Han Som dere også, etter at dere
trodde, ble forseglet i med Løftets Hellige Ånd
14. Som er (pantet) forsmaken..(nedbetalingen, den (temporære) midlertidige tingen gitt til
dere).. av vår Arv inntil gjenløsningen av den kjøpte eiendommen, inntil Hans Herlighets Pris.
Nå, det var del 2, og nr. 3 er hva vi har lest i versene 15 til 23, så jeg behøver ikke å lese dem
om igjen. Merk deg at versene 12 - 14 spesielt forteller hvem de er i3-11.

Nå sier han over her:
3. "Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, Han Som har velsignet oss med all
Åndelig velsignelse i det Himmelske i Kristus
4. etter som Han har utvalgt oss i Ham fra før verdens grunnleggelse av for at vi skulle være
hellige og uten skyld fremfor Ham i Kjærlighet
5. idet Han forutbestemte oss til barneadopsjonen.
Legg merke til at Han visste forut, og Han kalte, og Han gav dem et bestemmelsessted fram i
tiden som sier at så absolutt, så absolutt, dette er måten det kommer til å bli på, og ingen skal
forandre på det fordi Jeg bestemte det, og forventet det, og Jeg gjennomfører det.
Han sa: "La hele helvete stå bakom og forsøke å stoppe det, og la Himmel og jord forundre
seg over hva Jeg gjør." Han sa: "Ingen skal stå i veien for Meg." Ser du?
6. til Hans Nådes Herlighets Pris hvori Han har gjort oss godtatt inne i den elskede
7. i Hvem vi har forløsning ved Hans Blod, syndenes forlatelse, etter Hans Nådes Rikdommer
8. Som Han har vært så rik på for oss i all Visdom og Klokskap
9. ved å ha gjort kjent for oss Sin Viljes Hemmelighet i samsvar med Sitt gode Behag Som
Han fattet hos Seg Selv,
10. at, i den Guddommelige Ordningen samler..(Han vil).. i En alle ting i Kristus, både det
som er i Himmelen og det som er på jorden, til og med inne i Ham, med andre ord, alt som er
absorbert der, med Satan og hans gjeng, blir til slutt sparket ut, og alle de gjenløste, i den
første oppstandelsen er der, og alle Erkeenglene, og Kjerubene, og alle dem som har
herliggjort Gud, de skal være der; der skal være en Brud som skal taes dit opp. Alle ting som
er inne i Ham skal samles der, og så skal der bli en samling til og med lenger fremme enn den,
etter den Hvite Trones Dom, når Han vil smelte hele jorden og hele dens sfære; Han vil ta
dem alle inn i dimensjonen der. Vi skal alle være der inne, ikke en mangler. Det er hva ordet
"fullkommen" betyr. Det betyr så absolutt helt igjennom blankpusset og gjort ferdig slik at du
ikke kan trekke en ifra eller føye en til. Det betyr en fullførelse. Nå, Han skall samle alle disse
i Himmelen og som er på jorden, inne i Ham
"i Hvem vi også har fått en Arv," (Teksten her er vanskelig å oppfatte, og er ikke tatt med.
Ovs.) ... med noen flere goder. Faktum er at det er ikke bare en sak for Ham å stille opp alt
dette for oss, men Han har en hel del mer å stille opp, Ef. 1:11.
11. i Hvem vi også har fått en Arv idet vi er forutbestemte ifølge formålet til Ham Som bevirker alle ting etter Sin egen Viljes Råd,"
og til og med den Arven, Som Han har utarbeidet for oss, skal Han gi til oss.
Nå, merk. Hvem er de som skal få den?
12. "at vi skulle bli til Hans Herlighets Pris som først stolte på Kristus," (og enhver ellers som
stolte på Kristus) "i Hvem også," (nå, Paulus taler om seg selv som en, og apostlene, som kom
inn)
13. Som dere også stolte på, etter at dere hørte Sannhetens Ord, Evangeliet om deres frelse,
Han Som dere også, etter at dere trodde, ble forseglet i med Løftets Hellige Ånd
14. Som er (pantet) forsmaken på vår Arv inntil gjenløsningen av den kjøpte eiendommen, til
Hans Herlighets Pris."
Nå forteller det dere hvem versene 1-11 er gått i oppfyllelse for. Det er for dem som er fylt
med den Hellige Ånd. Der er så absolutt intet bomskudd, der er ingen måte at noen født på ny
noen gang vil gå glipp av det, ser dere. Så versene--; og versene 15 - 23 forteller om 12 - 14
rett her nå, de i 12 - 14 født på ny.
15. Derfor jeg også," (etter som jeg vet at dere er født på ny, vet om deres tro, vet om deres
Kjærlighet; han sa: "Der er ikke noe som stopper meg fra å rope og fryde meg, og prise Gud
for dere)..
16. idet jeg nevner dere i mine bønner

17. at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, må gi til dere Visdoms og Åpenbarings
Ånd til kunnskap om Seg."
Ser dere?
Han ber om at disse versene går i oppfyllelse i 12 og 14, det samme som versene 3 - 11 er
oppfylt i 12 - 14. Følger dere meg? Bare fortsett med å høre etter, og skriv ned hva jeg
forteller dere. Husk det. Nå, pass på nå. Han sier dette her: "at deres Øynes forståelse, blir
opplyste for at dere må vite hva håpet er i Hans kall, og hvor rik på Herlighet Hans Arv er
inne i de Hellige,
19. og hvor overvettes stor Hans Makt er for oss som tror i samsvar med virkningen av Hans
veldige Kraft
20. Som Han formet i Kristus da Han oppreiste Ham fra de døde, og satte Ham ved Sin egen
høyre hånd i de Himmelske steder,
21. langt over all fyrstemakt, og kraft, og styrke, og herredømme, og ethvert navn som er
nevnt, ikke bare i denne verden, men også i den som skal komme,
Nå, hør etter. De versene oppfyller 9 - 11:
9. "ved å ha gjort kjent for oss Sin Viljes Hemmelighet i samsvar med Sitt gode Behag Som
Han fattet hos Seg Selv,
10. at i den Guddommelige Ordning av tidens fylde samler i En alle ting i Kristus både de
som er i Himmelen og de som er på jorden, til og med inne i Ham
20. Som Han formet i Kristus da Han oppreiste Ham fra de døde, og satte Ham ved Sin høyre
hånd i de Himmelske steder,
21. langt over all fyrstemakt, og kraft, og styrke, og herredømme, og ethvert navn som er
nevnt."
Merk dere nå at disse menneskene, fulle av den Hellige Ånd, skal være rett der oppe i versene
20 og 21. Så dere ser hva vi taler om. Tre deler. Efeserne 3-21, og inne i det er 3-11, som
fremsetter Guds Mesterplan. Versene 12-14 forteller dere hvem som arvet det. Så versene 1521 skildrer, og sier, at også det er gitt til dem i 12-14. Og hva det forteller dere er at 15-21 er
9-11.
Hvordan blir det da? Følger dere med i det? Der er dog noen som synes å få tak i noe av det.
Kunne likeså godt bare si dere: "Hvis du ser deg bak, og din likemann ser på deg, sier jeg bare
til deg at han ser tilbake på deg." Godt. For dere som får tak idet, fint. Og dere som ikke har
det, og dere som plukker det opp, vil det ikke skade å høre det igjen. Nå, ser her. Vi ser på tre
deler i dette kapitlet. Han begynner med Guds uendelige sinn:
3. "Lovet være Gud, og vår Herre Jesu Kristi Fader, Som har utvalgt oss fra før verdens
grunnleggelse av, osv. osv." Vi går tilbake til den uendelige Gud. I versene 20-21 reises vi
opp for å være sammen med den Evige Gud. Ser dere det? Godt. Den evige Planen er at Gud
bestemte at på en bestemt tid, som kalles den Guddommelige Ordning av tidenes fylde, ville
Han samle dem inn. Nå, poenget er, hvem kvalifiserer seg? Hvem skal få det? Dem som er
full av den Hellige Ånd. Nå, disse menneskene i 12-14 skal få 3-11. Så nå viser versene 15-51
dere hvordan det så avgjort skal finne sted. De skal bli, og har fått seg, versene 17 - 21.
Hva er nå egentlig versene 17 - 21? Det som jeg fortalte dere, 9 - 11:
9. ved å ha gjort kjent for oss Sin Viljes Hemmelighet i samsvar med Sitt gode Behag Som
Han fattet hos Seg Selv
10. at, i den Guddommelige ordningen av tidenes fylde samler i En alle ting i Kristus, både de
som er i Himmelen, og de som er på jorden, til og med inne i Ham,
11. i Hvem vi også har fått en Arv,
og det sier ”Som Han formet i Kristus,” Som --, ikke menigheten, men det er denne Bruden
her, Som skal kjenne Guds Kraft Som oppreiste Jesus fra de døde, og satte Ham ved Hans
egen høyre hånd i de Himmelske steder,
21. langt over all fyrstemakt, og kraft, og herredømme, og ethvert navn som er nevnt,

og hvor er Bruden? Hun er rett der oppe. Så det er oppfyllelsen i vers 10 som Gud ønsker for
henne. Men hvem er de som Gud ønsker dette for? De som er født på ny, full av den Hellige
Ånd. Ser dere? Nå, så de, som er full av den Hellige Ånd, er berettiget til vers 17 og 18 for å
komme til vers 19 som kaster dem inn i 20 og 21, som er fullbyrdelsen av Planen. OK. Så vi
forstår det. Riktig? Nå, dere følger meg her. Så, som en gjentagelse. Efeserne 1:3 - 11,
Guds store Plan og Guds måte til å fullføre den Planen på av hele Logos og egenskaper
samlet. Og de blir samlet, versene 22 - 23:
22. og har lagt alle ting under Hans føtter, og gav Ham å være hodet (Lederen) over alle ting i
Menigheten,
23. Som er Hans Legeme, fylden av Ham Som fyller alle ting med alle 'ting.
Med andre ord, Logos, og alt det som følger med Logos, Egenskapsmessig, Kraftmessig, hele
tingen kommer inn i en fullbyrdelse sammen med Kristus og Bruden, opprykket. Nå. Efeserne
1:12 - 14, de er dem som er en del av det, som det sies over her i 1.Kor.12, 12-14:
12. For som Legemet er ett og har mange lemmer, og alle lemmene på det ene Legemet, ved å
være mange, er ett Legeme, så også Kristus,
13. for ved en Ånd er dere alle døpt inn i ett Legeme,
han taler om Kristi Legeme, han taler om Bruden, "det være seg jøde eller greker, det være
seg træl eller fri, og alle er blitt gjort til å drikke av en Ånd." Og versene 15 - 21, sluttarbeidet,
dvs. den aktuelle veien Gud bringer dem, i versene 12-14, inn i vers 10 og 22 til 23 eller 2123; og vers 10 var at Han skulle samle dem sammen, og dette forteller hvordan Han gjør det.
Gud gjør det, og Han forteller dere hvordan Han skal gjøre det. Nå, det er det vi ser på. Nå
skal jeg fortelle dere noe. Jeg har en hel del bøker i biblioteket mitt nå over Efeserbrevet. Jeg
har en hel del bøker i teologi, og jeg skal fortelle dere ende fram at der er ingen i verden som
lærer dette Budskapet på den måten som dere får det her i kveld. Av en grunn, det er basert på
hva profeten talte fordi, han sa at den Ånden i vers 17 var Visdoms Ånd. Han forteller dere
rett her at Visdoms Ånd kommer inn i Menigheten for å gjøre det kjent for Menigheten
gjennom den Hellige Ånds Åpenbaring, idet Den bringer Menigheten inn og åpenbarer
hvilken tid vi lever i, akkurat slik som Gabriel kom til Daniel. Den Hellige Ånd kommer til
Menigheten i den siste tiden for å åpenbare de dype, hemmelige tingene i Gud, og så sier han:
"Nå er hele den Hellige Ånd og besøker Menigheten, og skaper Gud i menneskekjød slik Han
gjorde det før Sodoma. Nå, det der finner dere ikke i noen teologisk bok. Der var, en av de to
klokeste mennene som noen gang levde, og som var Hog og Vine, og de har ikke funnet ut av
det. Men de gjorde en ganske fin jobb, så langt som de kunne gå. Verden forstår ikke hva som
går for seg. Nå, la oss forstå dette, min Bror og Søster. Profeti kommer for å indikere spesielle
ting, men profeten selv vet ikke mange ganger når den tingen skal finne sted. Da stiller jeg
dere et spørsmål: "Hvordan kan noen vite det?" Gud vet det! Da vet folk hva som ble gjort,
fordi det er forklart for dem. Nå vil jeg stille et spørsmål: "Har dette sin gyldighet her? Eller,
ble noen plutselig her så klok at de har alle svarene?" De er så kloke, akkurat i dag: "A! De
kan ikke ha profeter, for når alt kommer til alt talte Gud gjennom Sønnen." Hva sa Han? Han
sa: "Hør Ham!" Hva, sa Han: "La oss få en Baptistteolog eller et eller annet seminar til å
fortelle oss?" Prat ikke tull, kompis. Jeg har hatt min tid sammen med de menneskene der.
Nærmeste jeg kom til å stole på av alle ting, av noen, var en profet. I det minste følger jeg
Skriften. Ser dere? Nå, dette er den forståelsen jeg har, og som jeg nærmer meg dette kapitlet
med, hvordan Gud får folket inn i en oppstandelse og en bortrykkelse, hvordan vi får noen
plassert i tidenes Guddommelige Ordning ved å få dem opp til Himmelen, og alt mulig ellers,
i en enorm, veldig enhet der. Jeg forstår at dette er måten som Han skal gjøre det på, og jeg
forstår ved Skriften at dette er absolutt nødt til å finne sted når jeg er introdusert til det. Ser
dere? Det har alltid vært på den måten. Men, vi skal se på de andre måtene som jeg nevnte.
Har dette å gjøre med Oppstandelsesperioden, eller er dette en enkel -- ikke så meget en
enkel, men en veldig manifestasjon av vitnet om Jesu Kristi oppstandelse? Nå. Sett ut ifra

versene 19-21 er dette ganske enkelt en manifestasjon for å bevise Jesu Kristi oppstandelse,
Han Som er Kristus, og en stor Kraftfornyelse. For det sies her: "Ånden kommer inn i
Menigheten, og vil bringe folket til å kjenne (vite) Hans Nærvær;"
19. og hvor overvettes stor Hans Makt er for oss som tror i samsvar med virkningen av Hans
veldige Kraft
20. Som Han formet i Kristus da Han oppreiste Ham fra de døde, og satte Ham ved Sin egen
høyre hånd i de Himmelske steder.
Så, hva jeg ønsker du skal forstå, det som jeg ser på, er dette. Er ikke dette noe sør har å gjøre
med oppstan- delsesperioden? Det har det ikke, for vi kan lese dette med den forståelsen at
Gud har lovet faktisk hva som er det samme som en karismatisk vekkelse slik at Kristus blir
veldig åpenbart for folket. Du finner faktisk ikke at de snakker om Åpenbaringsdelen. Du
hører dem snakke bare om Kraftdelen. Men kunne det være at dette er end periode hvor'
Kristus inntar Sin stilling som overhode på grunnlag av en fantastisk Kraftfornyelse Som
beviser Hans oppstandelse? Godt. La oss begynne å se på noen Skriftsteder fordi dere ser at
dette er nøyaktig hva Pinsevennene tok når jeg snakker om profeten. La oss si det direkte
Hebreerbrevet 2:1-4
1. Derfor burde vi gi enda mer oppriktig akt på de tingene som vi har hørt for at vi ikke noen
gang skulle la dem gli bort,
2. for hvis Ordet, talt ved engler, var urokkelig, og enhver overtredelse og ulydighet fikk sin
fortjente lønn,
3. hvorledes skal vi unnslippe hvis vi ikke akter på så stor frelse som i begynnelsen ble forkynt ved Herren, og ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt Ham,
4. idet Gud også bærer vitne, både med tegn og undere, og med mangfoldige mirakler, og den
Hellige Ånds Gaver i samsvar med Sin egen Vilje?, sies det rett her at Gud så absolutt
innvilget fenomener av den mest ekstreme og veldige størrelse for at Han kunne bevise
realiteten av Jesu Kristi forløsning gjennom fødsel, død, og Oppstandelse, at Gud gjorde det.
Nå, med den tanken at Gud positivt demonstrerte og vitnet gjennom den Hellige Ånd hva Han
gjorde, og det som ble gjort, går vi tilbake til
Apgj. Det 4. kapitlet 1-3:
1. Og som de talte til folket kom prestene, og høvedsmannen for tempelvakten, og
Saddukeerne over dem
2. idet de gremmet seg over at de lærte folket, og forkynte ved hjelp av Jesus, oppstandelsen
fra de døde,
3. og de la hånd på dem, og satte dem i varetekt til neste dag for nå var det aftentid.
La oss nå lese Apgj. 3:11-18 for å se hva som opprørte de guttene.
11. Og som den lamme mannen, som var helbredet, så på Peter og Johannes, løp alt folket
sammen, hen til dem i søylegangen som kalles Salomos idet de forundret seg stort,
12. og da Peter så det svarte han folket: 'Dere Israels menn: Hvorfor forundres dere over
dette? Eller, hvorfor ser dere så interessert på oss som om vi av egen kraft eller hellighet
hadde fått denne mannen til å gå?
13. Abrahams, Isaks, og Jakobs Gud, våre forfedres Gud, har herlig-gjort Sin Sønn Jesus,
Han Som dere overleverte, og fornektet Ham i Pilatus nærvær da han var bestemt på å la Ham
gå,
14. men dere fornektet den Hellige Ene og Rettferdige, og ønsket at en morder skulle gies til
dere,
15. og drepte Livets Prins Som Gud har oppreist fra de døde, som vi vitner om.
Nå, hør etter, fordi, Gud gjorde dette med denne mannen.
16. Og Jesu Navn, ved tro på Jesu Navn, har gjort denne kraftløse mannen sterk, han som dere
ser og kjenner. Ja, troen som er ved Ham har gitt denne fullkomne helbredelse i nærvær av
dere alle.

17. Og nå, Brødre, vet jeg at på grunn av uvitenhet gjorde dere dette som også deres
rådsherrer gjorde
18. Men de tingene som Gud forut hadde forkynt gjennom alle Sine profeters munn, at Kristus
skulle lide, har således Gud oppfylt.
19. Så fatt da et annet sinn, og bli omvendt, for at syndene deres kan bli utslettet."
Nå, la dere, rett der, merke til at denne mannens helbredelse var et vitnesbyrd eller vitne, eller
som Bror Branham sa det en gang: "En forsmak på Oppstandelsen.? Ser dere?
Og som han også sa det: "At Denne, Som oppstod fra de døde, gjorde den samme tingen i
Ånden Som Han gjorde i Sitt Legeme. OK. Vi går nå til Apgj. 4:14-22.
14. Og da de så mannen, som var helbredet, stå sammen med dem, kunne de ikke si noe imot
det.
Det er ganske hardt å slå ned et bevis som det.
15. "Men da de hadde beordret dem til å gå til sides, ut fra Rådet, rådførte de seg med
hverandre idet de sier: 'Hva skal vi gjøre med disse mennene? For at et bemerkelsesverdig
mirakel virkelig er blitt gjort ved dem, er manifestert for alle dem som bor i Jerusalem, og vi
kan ikke benekte det.
Vel, den beste tingen å gjøre er å spre noen få løgner om det for å slå sludderet ut av dem.
17. Men for at det ikke sprer seg noe mer i blant folket, la oss true dem strengt slik at de fra nå
av ikke taler til noe menneske i dette Navnet.
Er dere klar over hva de gjorde? De skar strupen over på seg fordi Jesus er Jehova, Frelseren.
Med andre ord fornektet de selveste Navnet til den Allmektige Gud! For en grusom ting!
19. Men Peter og Johannes svarte og sa til dem: ' Døm selv om det er rett i Guds Øyne å høre
mer på dere enn på Gud,
20. for vi kan ikke annet enn tale de tingene som vi har sett og hørt.
21. Så da de hadde truet dem enda mer, lot de dem gå da de ikke fant noen ting de kunne
straffe dem for på grunn av folket, for alle herlig-gjorde Gud for det som var gjort;
22. for mannen var mer enn førti år gammel som dette helbredelsesmiraklet ble vist på.
Vers 33. Og med stor Kraft gav apostlene vitne om Herren Jesu oppstandelse, og stor Nåde
var over dem alle.
Med andre ord, vitnene om oppstandelsen var en kontinuerlig ting med mirakler og undere og
ting som Gud gjorde. Nå, la oss gå tilbake til Apgj. 2. kapitel, og dere vil begynne å se hva jeg
tenkte etter hvert som jeg kommer inn i dette, og forklarer det.
Vers 4. Og de ble alle fylt med den Hellige Ånd, og begynte å tale i andre tunger etter som
Ånden gav dem tale.
Vers 14-18:
14. Men Peter, idet han stod frem sammen med de elleve, hevet han røsten sin og sa til dem:
'Dere judeiske menn, og alle dere som bor i Jerusalem, la dette bli kjent for dere, og lytt til
mine ord,
15. for disse er ikke drukken, slik som dere antar, idet dere vet at det er den tredje time på
dagen,
16. men dette er det som ble talt ved profeten Joel: 'Og det skal skje i de siste dager, sier Gud,
vil jeg Øse ut av Min Ånd på alt kjød, og deres sønner og deres døtre skal profetere, og deres
unge menn skal se visjoner, og deres gamle menn skal drømme drømmer,
17. og på mine mannlige tjenere, og på mine kvinnelige tjenere, vil jeg Øse ut i de dager av
Min Ånd, og de skal profeter."'
22 til 36:
22. Dere israelittiske menn, hør disse ord: 'Jesus fra Nasaret, en Mann anerkjent av Gud i
blant dere ved mirakler og undere og tegn som Gud gjorde ved Ham midt i blant dere, som
dere selv også vet,"
i forsøk på å bevise at jeg har galt,

23. Ham, idet Han ble overlevert ved Guds avgjørende Råd og forutvitenhet, har dere tatt, og
med onde hender korsfestet og drept,
24. Han Som Gud har oppreist idet Han har løst dødens smerter fordi det ikke var mulig at
Han skulle bli holdt av det, og Han sa: "Jeg legger Mitt Liv ned, og jeg tar Det igjen."
Bror, det var den nøyaktige Sannheten fordi, Han var mer enn en Mann. Han hadde en Manns
natur og form, men Han var mer enn en Mann. Og det var ikke bare Gud Som talte, det i
betydningen av at Han hadde en kvalifisert Gud med Hans berettigede Rett, men det er Den
Som står der Som en Mann, den Annen, den siste Adam, den andre Mannen Som kunne stå
frem og si: "Jeg legger Mitt Liv ned, og der er ingen måte som noen kan holde Meg nede på,"
fordi, det var ikke mulig å holde Ham. Selvsagt kan dere se hva et syndefritt Liv er for noe. Et
menneske som tør å leve over tingene av denne verden, hva er han regnet for å være? Du
behøver ikke å være Jesus Kristus heller.
25. For David taler det som vedrører Ham: 'Jeg så på forhånd alltid Herren fremfor mitt åsyn
for Han er ved min høyre hånd for at jeg ikke skulle rokkes.
26. Derfor frydet mitt hjerte seg, og min tunge var glad; enn mer skal også mitt kjød hvile i
håp.
Nå, han snakker om realiteten av det som ble tilegnet ham gjennom Jesu død.
27, Fordi Du ikke vil etterlate min sjel i Helvete, heller ikke vil Du tillate Din Hellige Person
å se forråtnelse.
David kunne fryde seg over hva Jesus gikk igjennom, ser dere.
28. Du har gjort kjent for meg Livets veier; Du skal gjøre meg full av glede med Ditt
Utseende.
29. Menn og Brødre. La meg fritt tale til dere om patriarken David, at han både er død og
begravet og hans grav er med oss inntil denne dag.
Og han sa ikke at David var der. Han sa at graven var. Han kunne ha vært i den første
Oppstandelsen. Uten tvil var han det.
30. Ved derfor å være en profet, og visste at Gud hadde sverget med en Ed for ham, at av hans
lender' s frukt, ifølge kjødet, ville Han oppreise Kristus til å sitte på Hans Trone,
31. han, ved å se dette forut, talte om Kristi oppstandelse, at Hans Sjel ikke ble etterlatt i
Helvete, heller ikke så Hans kjød forråtnelse.
32. Denne Jesus har Gud oppreist, som vi alle er vitner til.
Nå, alle de så Ham ikke. Omtrent 500 så Ham i de 40 dagene. 12 så Ham. Paulus så Ham,
men ikke da. Han ble sett av kanskje maksimum 600 mennesker. Han taler om tegn og undere
som ble gjort.
33. Ved derfor å bli opphøyet ved Guds høyre hånd, og har fått av Faderen den Hellige Ånds
Løfte, har Han utøst dette som dere nå ser og hører;
34. for David har ikke steget opp til Himlene, men han sa selv: 'Herren sa til min Herre: Sitt
Du ved Min høyre hånd
35. inntil jeg gjør Dine fiender til Din fotskammel.
36. La derfor hele Israels hus vite for sikkert at Gud har gjort den selv-samme Jesus, Han Som
dere har korsfestet, både Herre og Kristus.
Nå kan dere se at for å tro den delen i Efeserne 1, 17-21 som en karismatisk bevegelse, er fullstendig uholdbar. Det er en fullstendig uholdbar skriftfortolkning av dette Skriftstedet på
grunn av Apgj. 2, 1-4:
1. Og da Pinsefestens dag var kommet fullt ut, kom den Hellige Ånd ned, og de ble alle fylt
med den Hellige Ånd; er Efeserne 1 -- La oss se på det -- 13-14.
13. Som dere også håpet på etter at dere hørte Sannhetens Ord, Evangeliet om deres frelse,
Han Som dere også, etter at dere trodde, ble forseglet i, med Løftets Hellige Ånd
14. Som er (pantet) forsmaken på vår arv inntil gjenløsningen av den kjøpte eiendommen, til
Hans Herligs Pris.

Apgj.2:1-4 er Efeserne 1:12-14. Ser dere? Og hadde allerede i Apgj. 2:1-4, allerede fullført
beviset av den sanne Personen Jesus, påvist Hans oppstandelse, og Hebr. 13,8 plasserer det
uten feil eller avbrytelse i Menigheten. Det er grunnen til at Bror Branham sa at konfesjons
menighet -- vel; "å-, Han er den samme i går, i dag, og i all Evighet, men Han helbreder ikke."
Tullprat! Du hadde aldri den Hellige Ånd. Snakk ikke til en mann som er full av den Hellige
Ånd om at du har den Hellige Ånd. Du er ikke noe annet enn en løgner. For det mennesket
skal stå rett der i den Hvite Trones Dom og fordømme deg enda mer. Følger dere med i hva
jeg sier? Dere kan ikke si at Efeserne, at dette Efeserbrevet her sier at 17-21 er en stor
karismatisk vekkelse som viser Jesu Oppstandelse, og peker ut at Han er Herre. Dere trenger
ikke det. Kun den Hellige Ånds Dåp gjør det! Ser dere? Det er grunnen til at Han er den
samme i går, i dag, og i all Evighet i Menigheten, og Menigheten fornektet aldri tegnene og
underne. Og dere kan lese deres historie som jeg vil si at Pinsevennene har gjort altfor meget
av, akkurat slik som Baptistene forsøker å trekke gamle dr. Carol frem, som forsøkte å
etterspore Baptistene hele veien tilbake til døperen Johannes, og sier de aldri var Protestanter
eller en organisasjon. Og jeg sa: "Hvordan kunne en mann med hans intelligens være så
absolutt idiotisk?" Det betyr at dere måtte bevise at hver eneste en av deres forfedre kan føres
tilbake til døperen Johannes. Og så får dere den pavelige rekkefølgen i kraft av den naturlige,
kjødelige fødsels realitet. Hvordan kan---. Hør etter. Til og med Baptisten advarte meg mot
det. De var like så meget forstyrret som katolikkene ble det da Paven sa jomfru Maria var
steget opp til Himmelen. Hvor mange av dere var en gang katolikk? Dere tar den gamle teorien om at Hva var det? Var det pave Pious? Jeg tror det var han som sa at han hadde en
Åpenbaring. Han stod der tre ganger og tordnet om at jomfru Maria hadde steget legemlig opp
til Himmelen, og de stakkers katolske teologene gråt blod, virkelig tårer av blod, men for å
være gode katolikker måtte de si: "Jada, 0 Pavegutt, du har rett." Vår jomfru Maria har ikke
steget opp til Himmelen. Jeg beklager, hun må nødvendigvis komme dit, sammen med resten
av dem. Baptistene er like så galne. Bebreid ikke katolikkene. Protestantene bare --.
Dere folkens tror jeg er etter katolikkene. La meg si dere rett ut: "Jeg tror jeg er litt mer pro
katolsk enn protestantisk fordi Protestantene har ikke noe mer å protestere mot, men
katolikkene tror omtrent hva de trodde, og der er en pave, og han har en rett til å si ting.
Protestantene er et sammensurium. Ser dere? Hvordan i all verden kan noen si: "Du er døpt
med den Hellige Ånd, og fornekter at Jesus er den samme i går, i dag, og i all Evighet og
plasserer alt ensidig idet de sier Han ikke helbreder mer? Han er ikke en karismatisk vekkelse.
All right?
Er disse to tingene da kombinert? Er det en gjentagelse av Pinsen? Svaret blir ja eller nei. Ikke
sant? Grunnen til at det blir ja eller nei er at den selv-samme tjenesten som Jesus utførte i den
tiden Han var i Sitt kjød, ble gjentatt etter Pinse, og Jesu sanne identitet ble derved fastslått på
den tiden, men den brakte aldri en oppstandelse. Brakte aldri en oppstandelse. Der er ingen
tvil om at Jesus ble bevist å være den Kristus der, og oppreist fra de døde på grunn av de
miraklene. Uten tvil gjorde Han, i den Hellige Ånd inne i menneskers liv, den samme tingen
Han gjorde da Han var på jorden. Han oppreiste de døde, Han helbredet vanføre, Han gjorde
veldige ting. Ikke noe problem, men der var ingen oppstandelse. Det var ikke timen for den.
Det kunne bevirke en oppstandelse i og for seg. Hva det gjorde var at det garanterte spesielle
mennesker at de skulle være i oppstandelsen. Men i seg selv var den (temporær) midlertidig.
Det var henimot den tiden; dette er den tiden i dag. En av disse dagene vil folk ikke lenger få
den Hellige Ånd. Bror Branham sa det kategorisk slik. Han sa Han ville være gått tilbake, og
Menigheten ville forkynne for de totalt fortapte. Og de menneskene sier at Bror Branham må
komme tilbake for å gjøre det. Er han hele Menigheten? Det er best de lærer resten av sitatene
hans også i stedet for bare å snakke om ett eller to, og som er en hel del tomt prat og tull for å
degradere en vidunderlig mann fra Gud og ned på et slikt nivå som det.

Oppstandelseskraften manifestert på den tiden --; nå, hør etter. Oppstandelseskraften på den
tiden, manifestert, var ikke rettet mot den troende for å forandre ham og bringe de døde ut fra
graven, men var rett og slett et vitne, eller en forsmak, på en personlig Jesu oppstandelse som
vitnet mot den van troende. Det var rettet mot den van troende. Det var for å overbevise, og
omvende som det sier, til og med angående tungetale i 1. Kor. 14. kapitlet hvor det her
forteller oss i versene 21 og 22:
21. I Loven er det skrevet: 'Med andre tunger og andre lepper vil jeg tale til dette folk, og dog,
for alt det der vil de ikke høre Meg, sier Herren.'
22. Derfor er tungene for et tegn, ikke for dem som tror, men for dem som ikke tror, men
profeti" ...(ser dere?) ... "tjener ikke for dem som ikke tror, men for dem som tror.
Dere har fått den samme tingen, akkurat i dag; tungetale som er vitne mot verden, men
profeten kom for den troende. Han har ikke en ting for den van troende. For tilbake i de dager
når; etter Pinsen da den Hellige Ånd fylte de mennene og kvinnene liksom kjemper, liksom
hus i brann på en vidunderlig dag, det var ikke rettet mot den troende. Den troende hadde Den
allerede. Det var rettet mot den van troende, og da Ildsøylen kom ned idet Den virvlet og
hvinte over Bror Branhams hode, måtte han si den samme tingen som profeten i GT sa: "Dette
er ikke for meg. Jeg tror det er for dere." Og på elvebredden begynte den van troende å se noe.
Nå, hva vi så ser her er en spesiell besøkelse av Gud. Det er i Efeserne 1 ved å gjøre Seg Selv
kjent i en personlig Åpenbaring for Bruden, og oppreiser de døde. OK. 17 til 18 fra Efeserne.
Jeg skal finne det for dere. Nå, legg merke til at han ber, når det gjelder dem, som han sier, en
Åpenbaring videre, om det som ligger foran dem. De har fått Den fordi de er full av den
Hellige Ånd, og til dem som er full av den Hellige Ånd sa han:
17. at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, må gi til dere ..(som er Bruden)..
Visdoms og Åpenbarings Ånd til kunnskap om Seg,
nå, dette er betydningsfullt,
18. ved at deres Øynes forståelse blir opplyste for at dere må vite hva håpet er i Hans kall,
(hva Han gjør).
Legg merke til at over her forteller det hva Han gjør for deg. Nå, der er noe på en annen måte
som ikke ligger i versene 3 til 11. Der er noe på en annen måte her.
18. .hvor rik på Herlighet Hans Arv er inne i de Hellige,
19. og for at dere må vite hvor overvettes stor Hans Makt er for oss som tror i samsvar med
virkningen av Hans veldige Kraft
20. Som Han formet i Kristus, da Han oppreiste Ham fra de døde; og det forteller oss at den
selv-samme Ånden, Som oppreiste Jesus fra de døde, skal være der i Kraft og Åpenbaring for
Bruden. Og Åpenbaringen går forut for oppstandelsen og bortrykkelsen. Og jeg bryr meg ikke
om hva hvem som helst sier for går vi rett på sakens kjerne, skal vi tro Gud eller ikke tro
Gud? Jeg skal fortelle dere folkens noe. La oss få..... Vi har ingeniører, og folk forstår kjemi,
så jeg skal fortelle dere noe som dere vet. Der er en spesiell doktor nede i Macon, Georgia, -ikke-, jo, i Macon. Der er en kiropraktor som han går til i Valley Forge. Nå, denne doktoren i
Macon er eksepsjonelt god på Øre, nese, og hals om han fremdeles lever, og han har laget et
spesielt inhalerings stoff til å dusje halsen innvendig med. Og det gjør underverker. Jeg gjorde
bruk av litt av det på meg selv. Nå, du må gå til ham for å få det. "A," sier du. "Bror Vayle, vi
har slik et stort bihulespektroskop, og denne sorten av et spektroskop, og den der sorten av et
spektroskop, velsignet være Gud, og isotoper, og hva de nå enn har, og alle disse underbare
tingene. Vi vil bare la det gå gjennom våre maskiner, og vi skal fortelle hva som er inne i det."
Vidunderlig! Sett i gang og gjør det! Men jeg utfordrer deg til å lage hans produkt. Du kan
ikke lage det fordi, først av alt vet du ikke hvor han fikk stoffet sitt fra. For det andre vet du
ikke hvordan han fikk det ut av det stoffet han fikk det ut av. For det tredje vet du ikke i
hvilken rekkefølge han blandet det i. Nå, bevis at jeg har feil. Ser du? Jeg har 100 % rett. Jeg
vet hva jeg snakker om! Nå, folk forsøker å gjøre dette med Bibelen. Abra kadaabra hokus

pokus, sett i gang! Sett i gang med å stotre og tute og si: "A-, jeg trenger ikke dette."
Vitenskap, såkalt, dum. Teologer, så kalt, og legmenn, dumme! "A! Jeg fikk den Hellige Ånd!
Jeg trenger ikke dette. Hvem trenger Lys? Jeg fikk den Hellige Ånd." Hvis du hadde den
Hellige Ånd, anerkjenner du hva Gud sa. A du, jeg er -- jeg er krass å være sammen med.
Uten tvil har jeg nå lært dette likevel. Jeg er ikke vitenskapsmann, men jeg vet denne ene
tingen. Der lever ingen vitenskapsmann som kan ta hver eneste ingrediens uten at han vet
spesielle ting til å få den samme -- den selv-samme oppskriften til å virke på den måten en
annen kan få den til å virke. Og en annen ting, la oss se det i Øynene. Du kan til og med
produsere planter, og hvis du ikke har fått en spesiell føling for det (fått teken med det), vil
den planten aldri bli det samme for deg som den vil bli det for en eller annen ellers med teken
for det. Jeg forsøker å fortelle dere at de avstår fra Gud; dvs. disse tingene som de sier: "A-, vi
elsker Gud, og vi har Gud." Tror dere Gud, og fikk den Hellige Ånd, og så forkaster dette? På
ingen måte! Nå, dette Skriftstedet i Efeserne 1:17-21 er bare en del av Ordet viet til dette
emnet. Nå, en eller annen kommer og sier: "Vel, hei! Du har en isolert del av Skriften."
Jeg bryr meg ikke, om der er bare ett vers som sier det. Der er ingen måte du kan unngå det
på. Ser dere? Det er akkurat make til utvelgelse, forutbestemmelse, forutvitenhet. Hvis du
ikke tror det bevises i et Skriftsted, skal jeg bevise det for deg, og døperen Johannes hadde
den Hellige Ånd helt fra morsliv av. Og forsøk du å fortelle meg at der er noen annen måte
enn den som nettopp ble sagt. "A, Bror Vayle, vi er nødt til å omvende oss." Sett i gang og
omvend dere. Ha det gøy! Gjør det mange ganger. Jeg er sarkastisk med hensikt. Folk skal
omvende seg og omvende seg, og omvende seg. Hvis de ikke får den rette forandringen, hvor
står vi da alle sammen? Hva om du løper rundt og omvender deg får du den religionen, den
der religionen, og den der religionen. Hva får dere? De omvender seg 101 ganger, men hvis
dere ikke får omvendelse henimot frelse innvilget av Gud, glem det! Du løper bare rundt i
ring akkurat som en stakkers, gammal bikkje som ikke vet i hvilken retning den går idet den
retter sin kritikk imot motparten som en livløs. Fikk dere tak i billedet? Fikk dere tak i
billedet? Godt. Der er flere Skriftsteder enn bare dette som er viet til dette emnet. Merk deg
hvordan Peter i Apgj. 3 fremsetter dette samme emnet ved å se på det ved Jesu gjenkomst. La
oss kaste et blikk på det. Her er Peter i år 33 1/2, et eller annet sted der omkring, 33 1/2
omtrent, idet han taler om tilbakevendelsen som vi er inne i 1948 år senere.
3:14-19a. Vi leste det for en stund siden.
14. Men dere fornektet den Hellige Personen og den Rettferdige, og ønsket en morder å bli
gitt til dere, så de fikk det,
15. og drepte Livets Prins, Som Gud har oppreist fra de døde, som vi er vitner om,
Jesu Navn, gjennom tro på Jesu Navn, har gjort denne mannen sterk, han som dere ser og
kjenner, ja troen som er ved Ham har gitt denne svake mannen fullkommen sunnhet i nærvær
av dere alle.
17. Og nå, Brødre, vet jeg at gjennom uvitenhet gjorde dere det, som også deres herskere
gjorde. Men Paulus sa: "Hadde deres herskere og prinser visst at de ikke ville ha korsfestet
herlighetens Herre,” med andre ord, du kan se Skriften gå 100 % i oppfyllelse, og forklart for
deg, og går din vei sintere enn en gal mann, og forsøker å drepe Ham. Hvor mange
Gamalieller har vi i denne ustyrlige tiden? Phø, ikke så mange. Dere vet, det er så helt og
holdent en lunken menighetstid. Uten tvil avler den en hel del søppel. Dere vet, en lunken
tilstand er ikke bra. Din lunkne tilstand er-- den er en kjeller full av mugg. Få kjelleren hard
eller kald. Da får den ikke den der råtne, stinkende muggen der nede. Alle slags insekter, og
alle andre sorter uhumskheter som kravler rundt i redene sine. Du er lunken nå, nok til å gjøre
et menneske fylt med vemmelse, som gir deg en grunn til å bli fylt med vemmelse. Skulle
..??..

"Men de tingene Gud på forhånd hadde vist ved alle Sine profeters munn, at Kristus skulle
lide, Han har så fullført. Bekjenn derfor syndene deres, og bli omvendt, slik at syndene deres
kan renses bort."
Nå, vi skal lese fra den andre delen av det verset til 21:
19b. ..når gjenoppfriskningens tider skal komme fra Herrens Nærvær.
Ordet "og" v.20, på gresk kan oversettes med "kai." Jeg mener det kommer fra ordet "kai"
som er en preposisjon så vel som en konjunksjon, og jeg foretrekker preposisjonen fordi det
forteller deg her
20. at Han skal sende Jesus Kristus som forut var kunngjort/utpekt.
21. Som Himmelen var nødt til å holde inntil tiden for gjenopprettelsen av alle ting som Gud
har sagt ved munnen til alle Sine hellige profeter siden verden begynte.
Gjenopprettelse, av hvilke ting, profeten sa? Det som er nødvendig for å bringe Ham tilbake
hadde en venn ... han liker å si: "Vel, Sannheten om det er ikke gjenopprettet." Hvem ...?? -- ?
---? ... om Sannheten, og hva har det med meg å gjøre? Selvsagt, hvis du ønsker å gi alt til
jødene, sett i gang! De eier så å si alt likevel. Folk er bare så uvitende. Jeg Ønsker å fortelle
dere noe. Om dere ønsker å gi Elias til jødene, Malakias 4, 5-6, er det best du går hele veien
og gir dem Hoseas også. Og når dere gir dem Hoseas, er der ingen måte, for hvem som helst
her på jorden, foruten en som er jøde, å gå tilbake til Livets Tre uten å dø. Gi dem Hoseas. Gi
dem alt. Si til jødene at dere gjorde en feil. Snakk om en flokk syke mennesker. Det får meg
til å kaste opp. Jeg skjønner ikke hvordan Gud tåler det. Han vet ikke på hvilken måte Gud
ikke tåler det. De tingene, som skal gjenopprettes, vil bringe dem tilbake til jorden. Nå skal vi
gå litt videre. Vers 26:
26. Til dere først, ved at Gud har oppreist Sin Sønn Jesus, sendte Ham for å velsigne dere ved
å vende hver eneste en av dere bort fra sine urettferdigheter.
Nå, la oss gå tilbake til 19, b-delen:
19b. "...når tidene for fornyelse skal komme fra Herrens Nærvær."
Det er en reell, frisk pust av vekkelse. Gud Som puster på Menigheten ved å vekke den opp
fra de døde ved å gi den en frisk impuls. Som Bror Branham kalte det: "En Åndelig
oppstandelse Som bringer den Menigheten ut av denne død lignende søvnen. Nå, tider for
forfriskende fornyelse fra Herrens Nærvær. Ordet "nærvær" betyr "noe som er synlig for
øyet." Nå, hva del av Gud er synlig for Øyet? Det er det som vi ser på. Noe å gjøre med en
handling, som det å skape. Nå, det vil ikke virke fordi mennesket ser på Skaperverket. Så sier
de: "Vel, vi kan finne ut av det ved hjelp av evolusjon." Jeg gav av meg et fnys ved bordet i
dag over denne kvinnen, og -- og. Her begynner vi på ny frisk. A-, hun var på dette store, religiøse kirkemøtet, og som jeg ble lei meg over å høre, hvor Fallowell sendte sin mann
Goodwine og flere andre. Og hva utrettet de ved endog å delta? Og de stemte imot å føre
undervisningen om Skaperverket tilbake til skolen. Og hun sa: "Jeg tok det ille opp fordi jeg
ba til vitenskapsmannen." Snakk om skitten skjøge. Be til vitenskapsmannen, løgner.
Evolusjon er avhengig av mutasjon, og konsistensen av en mutasjon. Hvor lang tid ville det ta
å bringe verden til det stedet den er i dag ved en mutasjon, som er en tilfeldighet? Jeg kan
fortelle dere en ting. En med en million eller trillion nuller bak det. De elektroniske
regnemaskinene kunne til og med ikke behandle det. Og så våger hun å stå der, hun.. ?? -- ??
...? --, jeg antar, slikt er ikke for kvinnfolk, å styre med kunstig søtningsstoff cyclamat 46
Hvor meget? Tre godsvogner fulle? For å fremkalle kreft m.m. Så vi kan ikke få kunstig søtnings stoff sendt, og det er ikke farlig i det hele tatt. Men vi får lov å ha sakkarin, som vil
drepe dere. Kvinner, gå hjem, og kom deg inn i kjøkkenet hvor du hører hjemme. Hun
spolerte Eden, og hun spolerer alt. Og menigheten kjemper en tåpelig kamp. Og
Organisasjonen E.R.A. har plassert kvinnen i mannens hånd inntil hun ikke ble til noe annet
enn en sextingest før hun ble til mindre enn en sextingest i dag. Og den samme råtne ånden
plasserer menigheten i antikrists hender. Jeg skal bli glad når det er over. Jeg har hørt

ovenifra. Kommer ikke til å bli lenge nå. Skal ikke bli lenge til, det som blir synlig. Jesus sa:
"Hvis Jeg ikke hadde gjort de gjerningene som ingen andre gjorde," adopsjonen, "men nå har
de både sett og hatet, både Meg og Min Far." Han sa: "Tro Meg for gjerningenes skyld." Han
lar dere få vite rett her at Gud skal bringe en stor tjeneste som et vitne til den oppstandne
Kristus, og i samme time skal der være et gjenopprettelsens budskap; Ordet kommer. Så sa
Det: "Etter at det er fullendt, vil Han komme hit ned." Nå, stans! Der er ingen måte Han skal
komme hit ned på før enn der blir en oppstandelse og bortrykkelse, og kommer tilbake i 19.
Så dette Skriftstedet sier samme tingen. Peter sier samme tingen som Efeserbrevet. Der
kommer en dag når Gud skal manifestere Seg, og Gud skal gjøre Seg Selv kjent. Og Gud skal
bevirke en oppstandelse, og Han skal bevirke en bortrykkelse. Da skal Jesus komme tilbake,
udødelig, sammen med Bruden. Hør nå! La oss begynne med v. 26:
26. Til dere først, Gud har oppreist Sin Sønn Jesus, sendte Ham for å velsigne dere ved å
vende hver eneste en av dere bort fra deres urettferdigheter.
Jeg Ønsker å si dette rett ut til deg, Bror og Søster, at Gud oppreiste Jesus først, og sendte
Ham rett til Israel hvor de kunne ha-- hadde en landsomfattende vekkelse, og snudde de
tingene helt rundt, som Gud fullbyrdet først, som Han sa. Hvis der nå skal være et første, skal
der i det minste være et nr. 2. Sa ikke "Gud oppreiste Ham," basta. Sa: "Gud, først..." Ønsker
å spørre dere: "Hvem er han som skal komme som den andre; hvem er han som skal oppreises
som den andre? Hedningene. Når? På denne tiden. Når? Når Han manifesterer Seg, gjør Seg
Selv kjent, og viser Seg i den store profetiske tjenesten, og det sies at på den tiden:
23. skal det skje at hver eneste sjel, som ikke vil høre den profeten, skal bli tilintetgjort.
Det skjedde ikke på korset. Han sa: "Hør her. Dere kaller Meg syndens sønn Jeg skal la dere
slippe unna med det, men når Han kommer, skal dere ikke slippe unna med det." Han er
kommet. Hvordan kan dere slippe unna det? Dere spotter den Hellige Ånd, rett nå. Gud
oppreiste Ham for Hedningene. Hvordan oppreiste Han Israel? Tegn og under, mirakler, en
stor tjeneste. Jeg skal fortelle dere noe uten omsvøp. Jeg sa dere før at jeg har bøkene. Jeg har
holdt bøkene i hånden min. Katolsk --, Encyclopedia, alt sammen. Og jeg vil si dere at en dag
i William Branhams liv ville dekke så å si alt dere noen gang leste, utenom Bibelen. En dag i
William Branhams liv ville dekke så å si alt dere noen gang leste, utenom Bibelen, når det
kommer til mirakeltjenesten ved den Hellige Ånd i menns liv. Ingen steder har dere sett slik
tid. Nå, dette selv-samme Skriftstedet, Efeserne, er gagnlige Ord fra vår Herre Jesus Kristus,
da Han talte i Lukas 17, 22-37. La oss gå tilbake til det. Folk blir forbauset over at dette står i
Evangeliet. Hvorfor skulle det ikke stå der? Vis meg en ting som ikke står i Evangeliet. Nå.
Dette selv-samme Skriftstedet, Efeserne, er gagnlige ord fra vår Herre Jesus Kristus da Han
talte i Lukas 17:22-37. La oss gå tilbake til det. Folk blir forbauset over at dette står i
Evangeliet. Hvorfor skulle det ikke være? Vis meg en ting som ikke står i Evangeliet. Nå. 22.
"Og Han sa til disiplene: ”Dagene skal komme når dere skal ønske å se en av de dagene til
Menneskesønnen, og dere skal ikke se den.”
23. Og de skal si til dere: 'Se her, eller se der. Gå ikke etter dem; følg dem heller ikke.
Jeg vil stille dere et spørsmål. Gjorde de det? På ingen måte. På ingen måte.
24. For som lynet, som lyner ut fra den ene delen under himmelen, skinner til den andre delen
under himmelen, slik skal også Menneskesønnen være på Sin dag.
Nå, det sies dere, rett her. Det sa dere skal ønske å se en av de dagene, og dere skal ikke se
den. Hvorfor vil de ikke se den? Fordi det sies dere i vers 25:
25. "Men først er Han absolutt nødt til å lide mange ting, og bli forkastet av denne
generasjonen. De vil ikke se. De skulle aldri se en annen en i Hans dager på jorden i Hans
kjød. På ingen måte. Fordi den Hellige Ånd kom og gjorde de selv-samme tingene, men Han
sier her: "De dagene skal komme igjen, til en annen generasjon." Og Han sa:
26. "Og som det var på Noas tid, slik skal det også være på Menneskesønnens tid."

Nå, Han sa: "Dere skal ikke se den. Dere vil ønske å se den." Jeg ønsker å stille dere et spørsmål: "Falt de... Satt Han? Reiste noen seg opp og sa: ”Hei, er jeg den som oppstod fra de
døde?” På ingen måte. Du kan ikke finne ett sted i Ap.gj .--, du kan ikke finne ett sted hvor
det sies. Du kan ikke finne ett sted hvor en falsk salvelse, dvs. en ekte salvelse kom inn på en
flokk falske beboere. Du kan ikke, ett sted i Apgj. Det er i de siste dager Ånden falt på alle
mennesker. Den generasjonen så aldri Menneskesønnen gjøre en annen ting i Sitt
menneskekjød. På ingen måte. Du sier: "Hva med kjennegjerningen om Hans oppstandelse?"
Han stengte av for fisket. Jeg snakker ikke om det. Det beviser Hans oppstandelse. Men der
var ingen tjeneste der; på ingen måte var det en tjeneste. Men Han sa: "Her skal det komme."
Og Han forteller dere; mens Lyset beveger Seg fra øst til vest er der -- er det en illuminasjon,
Menneskesønnen åpenbarer Seg Selv. Menneskesønnen åpenbarer Seg Selv. Det er
Skriftfortolkning. Den er forklarende. Det er en kunngjørelse om Seg Selv. Så hva Han gjorde
i de dager i kjødet, viser seg i endetiden på Noas tid. Det viste seg i endetiden for Sodoma og
Gomorra; "endog slik skal det være på den tiden når Menneskesønnen er åpenbart." Han skal
åpenbare Seg Selv, Sitt Nærvær, nå.
31. ... på den dag, han som er på hustaket, og hans eiendeler inne i huset, la ham ikke komme
ned å hente noe, og den som er på åkeren, ikke vende tilbake...
32. Kom Lots hustru i hu.
33. Enhver som skal søke å frelse sitt liv, skal miste det; og hver den som skal miste sitt liv,
skal bevare det.
34. Jeg sier dere: 'I den natten skal der være to i en seng; den ene skal bli tatt, og den andre
skal være tilbake.
Nå, ett sted taler Han om forkastelse av den generasjonen. De skulle ikke komme ned, bort fra
huset (hustaket). Når by porten stod åpen, så de armeen komme. Kom ut derifra, i en fart.
Fordi, Han talte om to ting. Denne generasjonen, som forkaster Ham, og generasjonen, når
Han viser Seg igjen. Nå, generasjonen, hvor Han viser Seg igjen, er som den var i Lots dager.
34. Jeg sier dere 'Der to mennesker sover i en seng, en taes, og en blir tilbake.
35. To kvinner maler (korn), en taes, en blir tilbake.
36. To på åkeren, en taes, en blir tilbake.
37. Og de svarte og sa: 'Hvor, Herre?' Og Han sa: 'Hvor Legemet er, eller åtselet er, (the
soma, Legemet) samler ørnene seg.
Nå, dere la merke til at det her i verset spesielt ble spurt "Hvor, Herre?" Og Han sier: "Jeg
skal fortelle dere hvor det er. Det er hvor Legemet er, hvor Soma er, hva folket, hva -- det som
er å leve av. Nå, hør etter! Hva sa Gud folket levde av? Hans Ord. "Mennesket skal ikke leve
av brød alene," så, derfor som Bror Branham sa, er der et Budskap Som skal gå ut i endens tid
og fange Bruden. Det er nøyaktig det som finner sted her. Og Bruden vil være hvor ordet er.
Hun vil ikke være på noe annet sted. Dere sier: "Bror Vayle, da identifiserer du deg selv." A
grip det eller la det være! Jeg fikk den rettigheten. Jeg er amerikansk borger. Ser dere? Paulus
bringer igjen for dagen de samme tankene i 1. Tess. 4. Han taler om den levende og den døde
på den tiden de skal samles.
13. Men jeg vil ikke dere skal være uvitende, Brødre, når det gjelder dem som sover, at dere"
...som lever skal... "ikke sørge som dem som ikke har noe håp,
14. for hvis vi" ...som lever... "tror at Jesus døde, og oppstod igjen, endog således også dem,
som sover i Jesus, vil Gud fremføre," eller lede fram sammen med Jesus.
Nå, hør etter! Så Sier Herren, det er hva Han sa. At vi som lever, og blir værende i Herrens
Nærvær, skal ikke gå forut for eller ha noe som helst fortrinn fremfor dem som sover. Han sa:
"Jeg ønsker at dere skal vite dette. Få ikke noen vektige, store, storslåtte ideer om den timen.
Der er så avgjort ingen forskjell fordi de som kommer ut fra graven skal være nøyaktig lik
dere som får deres forvandling her. Med andre ord, det kan bare være Gud Som gjør det for
dem, og det kan bare være Gud Som gjør det for dere. Og Guds Nærvær skal bringe dem ut

fra graven; det samme Gud 's Nærvær skal gjøre det for dere. Og, ser dere, dette er en ting jeg
bare ganske enkelt ikke forstår, hvorfor folk reiser landet rundt og forkynner, og de roser i
høye toner en storm, en vektig, stor tåke for å få enhver oppildnet over hvordan de skal få
dette, og hvordan de skal få det der, og så må de gjøre noe. Faktum er at du skal ikke gjøre
noe! Det skal bli gjort for deg. Alt du kan gjøre er å innvie deg selv til det.
16. ... for Herren Selv skal stige ned fra Himmelen med et anskrik, med en Erkeengels Røst,
og med Guds Trompet, og de døde i Kristus skal oppstå først.
17. Deretter skal vi, som lever og er tilbake, fanges opp, sammen med dem i skyene for å
møte Herren i luften, og så skal vi stadig være sammen med Herren."
Nå kan dere se, rett her, at Han sier den selv-samme tingen om at der skal være en
besøkelsestid av Gud Allmektig. Nå, hva skal den besøkelsen gjøre? Besøkelsen skal være der
med anskriket. Den skal være der med Røsten. Den skal være der med Trompeten. Nå, det
første jeg automatisk vil spørre om: "Hva i all verden er det anskriket for på noen måte?" Vel,
det er en militær befaling. Og under militær befaling er en militær plassering. Og den
plasseringen begynner i timen for oppstandelsen i samsvar med l. kor. 15, 21-23.
23. ... hvert menneske i sin egen rekkefølge, Kristus førstegrøden, etterpå de som er Hans i
Hans Nærvær.
24. Så kommer enden, når Han skal ha---" gjort slik og slik.
Der er noe som Gud gjør Selv. Og merk, det er sagt her at de skal oppstå før oss, det som forordner en rangering som Gud selv gjør. Nå, Bror Branham sa kategorisk, og her er det en
profet kommer inn, at anskriket er et Budskap. Erkeengelens Røst er oppstandelsen fra de
døde, og Guds Trompet er Bryllupsmåltidet. Nå, det stemmer selvfølgelig overens med hvert
enkelt annet Skriftsted. Først av alt, tilsynekomsten er nødt til å være der, og Åpenbaringen av
Personen, Personens Vitnesbyrd, er nødt til å være der for å ta imot Åpenbaringen. Så når
Åpenbaringen er en realitet, den neste tingen som skal komme er de dødes oppstandelse, og
den tredje tingen, forvandlingen av de levende, og den fjerde tingen, Opprykkelsen. Det
kommer etter hverandre. Nå, siden vi ser dette er en spesiell besøkelse av den Hellige Ånd
midt i blant Menigheten, er vi sendt for å se hva Han vil gjøre. Nå, der er andre Skriftsteder
jeg har benyttet i seriene mine i løpet av onsdag kveld som jeg ikke kommer med her. Men nå
tar vi for oss igjen Efeserne Kap. 1, og i vers 17 hvor vi leser;
17. at, vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, må gi til dere Visdoms og Åpenbarings
Ånd til kunnskap om Seg
18. ved at deres øynes forståelse opplyses,
Nå, dette er et kategorisk utsagn om at Han vil åpenbare Seg. Han vil bibringe en kunnskap
om Seg Selv. Nå, husk Matteus 16, 13-18 når vi behandler dette emnet. Ok. Vi leser det.
13. ...Hvem sier menneskene at Jeg, Menneskesønnen, er?
14. Og de sa: ”Noen sier Døp. Johannes, noen sier Elias, og andre, Jeremias eller en av profetene.”
15. Han sa til dem: 'Men hvem sier dere at Jeg er?'
16. Og Simon Peter svarte og sa: 'Du er Kristus, den levende Guds Sønn.'
17. Og Jesus svarte og sa til ham: ” Velsignet er du, Simon, sønn av Jonas, for kjød og blod
har ikke åpenbart det for deg, men Min Far Som er i Himmelen”
18. og jeg sier også til deg at: ”Du er Peter, og på denne Klippe vil Jeg bygge Min Menighet,
og helvetes porter skal ikke seire over Den."
Nå, hva sier Han der? Han bygger Sin Menighet på en Åpenbaring, det åpenbarte Ordet, og
spesielt var det åpenbarte Ordet Kristus, Logos. Nå mener ikke det ganske enkelt at jeg ser du
er den personen. Verden har sett det i århundrer. Det er å vite, dypere, egenskapene,
personaliteten, og det som er forbundet med Ham. Nå, Han sier her: "Jeg skal bygge Min
Menighet på Den, så husker vi hva fundamentet er. Merk nå at det er en Åpenbaring av Ham,
en Åpenbaring Som Guds Ånd alene kan gi. Hør nå. Vi tenker på at det som er fundamentet

det er en substans av fundamentet, dvs. det som gikk inn i fundamentet er Toppstenen --, altså
---; følger dere med? Hva er fundamentet? Toppstenen, så absolutt, fordi den er bare en
substans. Rå; la oss vise det for dere. Efeserne 4.kap. vers 16.
16. fra Ham Som hele Legemet ble tjenlig sammenføyet og gjort kompakt med, det som
ethvert ledd kommer med..."
Nå, hva snakker Han om? Han taler om Hodet. I vers 16 ...
15. ...ved å holde Sannheten i Kjærlighet, må vokse opp til Ham i alle ting, Som er Hodet... i
vers
16. fra Ham Som hele Legemet ble tjenlig sammenføyet og gjort kompakt med, det som
ethvert ledd kommer med i samsvar med den virkningsfulle gjerningen i hver dels mål,
fremkaller Legemets vekst til ,t oppbyggelse av dets selv, i Kjærlighet.
Det forteller dere at alt som går inn i det Legemet var fra Hodet. Da er fundamentet det
samme materialet som hele Menigheten, hele Bruden, og hele Bruden er det samme som
Hodet fordi det kom fra Det. Nå kan dere forstå, rett der, at vi taler om forutvitenhet, forutbestemmelse, i Kristus fra begynnelsen av; manifestasjon, ved å trekke det frem. Hør nå etter.
Som i Matteus 16:
"Jeg vil bygge Min Menighet."
I Efeserne; 1:17 vil Jeg plassere Toppstenen på Min Menighet.
Følger dere meg?
"På denne Klippe," ..en Åpenbaring.. "Du er Kristus, det åpenbarte Ordet," Gud Som
åpenbarer Seg, "bygger Jeg Min Menighet på." Følger dere med? OK. La oss lese det i
Efeserne. Da vet alle dere hva jeg sier.
17. at, vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, må gi til dere Visdoms og Åpenbarings
Ånd til kunn- skap om Seg, Toppstenen!
Jeg plasserer Toppstenen på Menigheten. Hva var det Den begynte med? Åpenbaring. Hva
bygger Den på? Åpenbaring. Hva bygger Den med? Åpenbaring. Da er Legemet kommet
rundt Den. Hva slags rot skulle det bli dersom -- om -- dersom en flokk mennesker forsøkte å
bygge en bygning i 2.000 år, og enhver stod omkring fundamentet, og en spesiell mann kom
forbi, og han sa: "Hei," sa han, "jeg kan se det fundamentet den har. Det har fire hjørner. Det
er et grunnlag." Nestemann kommer forbi, og han sa: "Jeg skal si dere noe. Det der gir meg
rom for en tanke. Jeg bruker bare min skarpsindighet." Ganske snart har han fått det samme til
å komme opp, slik som dette. Og nestemann kommer forbi, og han sa: "Vel, vet dere," sa han,
"det slaget der ser ut som gammel gresk arkitektur for meg. Vi er litt mer moderne nå. Best vi
prøver litt av dette europeiske stoffet her til å bringe det videre med." Så han kommer med det
på denne måten. Og den 4.menighetstiden gjør noe annet, og den 5. menighetstiden noe annet,
og så ser Jesus ned og sa: "Himmelske Ånd, Jeg tenkte det var ventet av Meg at Jeg skulle --?- ? -- ?? -- ?? -. Tror du Gud er dum? Kanskje folk tror det, men ikke jeg. Den Menigheten' er
allerede bygget i Hans tanke. Og alt, som var i det Hodet, kom dit ned, og det begynner med
fundamentet, og du kan ikke finne ett stykke tømmer som er forskjellig.
Så hva har Han plassert toppstenen med?
Hvis Han begynte Selv med en Guddommelig Åpenbaring, må Han nødvendigvis slutte-. av
med en Åpenbaring. Eller, gjør det ikke? Uten tvil. Nå er ikke dette en usannsynlig
konklusjon, dvs. det er verken en usannsynlig eller konklusjon. Jeg skal bevise det for dere.
Efeserne 4. Kap. i vers 91
9. Og Han Som steg opp, hva er det annet enn at Han også steg ned først, inn i de lavere deler
av jorden?
10. Han Som steg ned er også den samme Som steg opp, langt over alle Himler for at Han
kunne fylle alle ting...
Så sier en: "Det utelukker Bruden. Han skal ikke fylle Henne." Dere er nødt til å være helt
syk. Det er den viktigste tingen i gjerningene, og Han skal fylle Henne med alle ting. Hvem er

alle ting for Ham? Bror Branham sa Bruden er alle ting for Kristus. Han er alle ting for oss, og
Han skal fylle oss med Seg, og vi skal fylle oss -- og vi skal fylles med Ham, så å si. Du kan
ikke si når Han tar bolig, og vi begynner. Nå.
10. Han Som steg ned er også den samme Som steg opp, langt over alle Himler for at Han
kunne fylle alle ting,
11. og Han gav noen, apostler, og noen, profeter, og noen, evangelister, og noen, pastorer og
lærere,
12. for fullkommengjørelsen av de Hellige, for gjerningen i tjenesten til oppbygging av Kristi
Legeme
13. inntil vi alle kommer inn i troens enhet, og erkjennelsen av Guds Sønn, til et -fullkomment
menneske;
ingen flere kan komme inn, ingen flere, og ingen går ut polerte, avrundet, rede for avlevering.
13. ...til målet på skikkelsen av det fullkomne mennesket,
14. at vi fra nå av ikke mer er barn..."
(Skal være barn på prøve. Mennesket vet hva de gjør. Ikke sant?)
14. kastet frem og tilbake og båret avsted av enhver lærdomsvind ved menneskers smarthet og
søte listighet, som de ligger i vente med for å bedra;
15. men ved å holde Sannheten i Kjærlighet, må vokse opp til Ham i alle ting, Som er Hodet,
endog Kristus,
16. fra Ham Som hele Legemet ble tjenlig sammenføyet og gjort kompakt med, det som
ethvert ledd kommer med,
Hver menighetstid hadde samme tingen, og Ordets Mål, gjennom den Hellige Ånd, Guds Ord,
kom ned, salvet av den Hellige Ånd; rett der, i den første menighetstiden, kom byggestenen
helt og holdent rundt Det. I den andre menighetstiden kom Ordet Som den Hellige Ånd ved
Ordet, Guds Ord sendt, Ordets Liv, byggestener, kom rundt mennesket. Nå er alt nede, hver
eneste bit er nede. Det er grunnen til hvorfor Bror Branham sa at det er super - super rasen
som nærmer seg Kristus, millioner ganger foran Pinsevennene, men det er den samme
Personen. Han gjør det hele. Ser du? Nå, Han bringer oss rett til .. ?? .. ?? .. hjemmet, hele
Legemet skulle være tjenlig sammenføyet og gjort kompakt, og enhver bringer vekst til
Legemet til oppbygging av Dets Selv i Kjærlighet. Hva vi forteller dere er verken usannsynlig
eller en konklusjon eller helt og holdent en teori. Så absolutt er det åpenbart for oss her i
Efeserne 4, 9-16, at Den Som begynte det, avsluttet det, og Den Som begynte det, avslutter
det. Toppsten, fundament, hjørnesten, ingen forskjell. Det er en og samme tingen. Nå, der
merket vi oss spesielt at kunnskapen om Ham, gjennom Åpenbaring, ikke har forandret seg.
Den er Autoritet; Den er bare konstant. La meg vise dere hva jeg mener. Kunnskap er simpelt
hen ikke å vite noe sånt som en streben er etter å kunne, dvs. granske, og særlig gjelder dette
den Åndelige Sannheten. Men klar og nøyaktig kunnskap er grundig delaktighet hos den som
vet sammen med kunnskap som hensikt. Det er det som er galt med folket. De tror de er født
på ny. De kjenner ikke Ham. De vet om Ham, men de kjenner Ham ikke. Og hvordan kan de
kjenne Ham uten at den Hellige Ånd åpenbarer Ham? Ser dere? Nå, den første tingen den
Hellige Ånd gjør er å få et menneske til å vite hva hans omvendelse er. Han trenger å
bekjenne, å få ham til å vite at han trenger en Frelser. Men han får ingen nytte av
Åpenbaringen før han er født på ny. Ser dere?
Nå, det er en kunnskap som har en mektig innflytelse på ham som vet. Med andre ord, Gud
gjør en monumental gjerning gjennom Åpenbaringen av Seg Selv. Nå, legg igjen merke til at
det er simpelt hen ikke å vite som noe34 sånt som en streben er etter å kunne, dvs. granske, og
særlig gjelder dette den Åndelige Sannheten. Med andre ord, dette har ikke noe med teologi å
gjøre. Det var grunnen til at Bror Branham sa at teologene aldri ville få det. Bibelskolene vil
aldri ha det. Han sa: "På ingen måte. Dette vil ta Gud Selv til å gjennomføre," og Han virker
gjennom en profet. Det er som det skal være. Det er riktig. Klar og utvetydig kunnskap, nå,

hør etter, er grundig delaktighet hos den som vet sammen med kunnskap som hensikt. Det er
grunnen til at Bror Branham hadde en virkelighet av Gud som jeg ofte har snakket om, og
som jeg sa: "Når Bror Branham snakket om Gud, var det som om han håndterte denne tingen
her. Ser dere? Legg nå merke til hva det sa: "En kunnskap som hadde en mektig innflytelse på
ham som vet." 'Derfor er da din Åpenbaring' av Ham i denne time å sammenligne med. det
som skjer i ditt liv. Selvfølgelig, hvis dere ikke ser meg i Oppstandelsen, glem det. Dere
kommer ikke 'til å klare det. Hvis dere ikke ser Ham Som Ektemann og Brud, glem det. Dere
har ikke del i det. Nå, jeg sier det samme til meg selv som det jeg sier til dere. Jeg forsøker
ikke på å drepe noen. Så sies det: "Vel, å- han Vayle her oppe vet det alt sammen." Hør her
litt! Jeg har en ganske god hodekunnskap, og jeg har en ganske god munn til å uttrykke meg
med. Men gi bare akt på alt inne, her nede. Det tar Gud Selv til å gjøre noe fordi Paulus sa:
"Jeg kan ha all kunnskap, og kjenne alle hemmeligheter," men han sa: "Der er bare noe som
virker her nede når det gjelder om hvor man skal_ gå." Nå, jeg er sikker på fortolkningen, og
jeg vet hva profeten sa, og jeg vet hva jeg taler om. Ø, jeg så ham i hans liv, det som andre
mennesker aldri så. Jeg vet, så helt og holdent, at jeg har. Der er ingen tvil om det.
Godt. Hva med Matteus 16, 13? Nå.
16. Du ser den Salvede, den levende Guds Sønn,
18b og på denne skal jeg bygge Min Menighet.
Nå vil jeg stille dere et spørsmål. Ble Menigheten bygget? Så avgjort. Hadde den kunnskapen
en mektig virkning? Sikkert at den hadde. OK. Hva med i dag? Er ikke den nøyaktig den
samme som vi leste i Åpenbaringen -- jeg mener i Efeserne det 4. Kap. 13-16?
13.
Inntil vi kommer inn i troens enhet og av erkjennelsen av Guds Sønn, til et
fullkomment menneske, til målet på skikkelsen av Kristi fylde,
14. at vi fra nå av ikke er barn mer, kastet frem og tilbake og båret avsted av enhver
lærdomsvind ved mennesker 's smarthet og søte listighet som de ligger i vente med for å
bedra,
15. men ved å holde Sannheten i Kjærlighet, må vokse opp til Ham... at det som trenger
gjenskapelse er det som skal bringe Ham tilbake. Det er det som skal gjøre det. Han sier det
her. Kommer det til å ha en virkning?
16. "Fra Ham Som hele Legemet ble tjenlig sammenføyet ...
OK. La oss finne ut om det. La oss gå til 1.Kor 13. Ikke lenger barn --; la oss snakke om barn
også.
"For vi vet stykkevis (delvis)," ...vers 9 ... "og vi profeterer delvis (stykkevis),
10. men når det som er fullkomment er kommet, da skal det som er delvis (stykkevis) (få
ende) bli avskaffet.
11. Da jeg var et barn, talte jeg som et barn;
(Kassett 1 slutter, kassett 2 begynner slik:)
Nåvel, hva med det? Begynner som et barn, ble voksen; la bort barnslige ting. Hva snakker
man om? Efeserne det 4. kapitlet. Der er ingen forskjell. Det er samme tingen. (1.
Kor.
9:13.)
12. For nå ser vi gjennom glass, dunkelt, men da, ansikt til ansikt; nå vet jeg delvis, men da
skal jeg vite endog slik som jeg er også kjent.
Nå, det sier deg det, rett der. Nå, poenget er, hvordan blir denne Personen kjent i dag? Vi skal
gi en dekning av det om et øyeblikk. Men det forteller oss: "Jeg skal vite slik som jeg er
kjent." Nå, hva vi ser på er "at det som er fullkomment kommer, og Det tar bort barndommen,
og kaster oss inn i modenhet." Nå, når viser modenheten seg? Når Melkisedek kommer.
Samme Personen Som bodde inne i Jesus i kjød. Den samme Personen Som viste Seg på
sletten ved Mamre langt tilbake i tiden. Den samme Personen var der da Abraham gikk frem
for Melkisedek og mottok symbolene på Herrens Nattverd idet han så henimot alt i
Tusenårsriket. Det var den samme Personen Som åpenbarte Seg for endetiden. Dere er inne i

modenhet. Ser dere? Dere ser nå hva som begynte Menigheten, bygget Menigheten, og avsluttet Menigheten fordi Paulus sa: "Moses ble anerkjent som en hersker over et hus, men
Kristus bygget Sitt eget Hus." Nå, i endetiden ser du på byggeren, en full Åpenbaring av den
Allmektige Guds Ånd Som gjorde det hele. Og dette er en modenhetens tid. Dette er en time
når Han kommer for å sette Den på plass, og oppreise de døde, som Bror Branham sa: "Jesus
Kristus, Gud, Hellig Ånd, kommer ned, setter Seg Selv i brodden for Menigheten for å oppreise Menigheten, Som er Hans eget Legeme, fra døden. Så lenge som dere har hva dere har,
ser dere det som finner sted her, at dette er det som skjer. Nå, hva vi så da, dette som det tales
om i 1. Kor. 13, 9-12, er gått i oppfyllelse. Men hva er så en trolovelse, talt om i 2. Kor. 11, 23?
2. For Jeg jager etter dere med Guddommelig Omfavnelsens Glød (med Guddommelig
Nidkjærhet), for Jeg har trolovet dere med en Mann slik at Jeg kan presentere dere som en ren
jomfru for Kristus.
Med andre ord, Jeg må lede dere rett dit til Bryllupet.
3. Men jeg får en smertefull følelse av at, slik som slangen forførte Eva med sin sluhet, skulle
deres sinn på en hvilken som helst måte forderves, fra det enkle som er i Kristus.
Med andre ord, Jesu gjerninger blir spolert, så derfor ville hun måtte ha grundige og nye
gjerninger av Jesus for å bringe henne tilbake. Nå, der var en trolovelse talt om i Skriften, og
der var talt om en mann og en hustrus hemmelighet i Skriften. Efeserne det 5. kapitel vers 25:
25. Ektemenn, elsk deres hustruer, til og med slik som Kristus også elsket Menigheten, og gav
Seg Selv for Den for at Han kunne hellige og rense Den med vaskingen i Ordets vann,
27 for at Han kunne presentere Den for Seg Selv, en herlig-gjort Menighet Som ikke har flekk
eller rynke eller noen slike ting, men at Den skulle være hellig, og uten lyte.
28. Slik bør menn elske sine hustruer som sine egne legemer. Han som elsker sin hustru,
elsker seg selv;
29. for intet menneske hatet noen gang sitt eget kjøtt, men ernærer og pleier det, akkurat som
Herren Menigheten;
30. for vi er lemmer av Hans Legeme og av Hans ben.
31. Av denne grunn skal en mann forlate sin far og mor, og skal forenes med sin hustru, og de
to skal være ett kjød.
32. Dette er en stor hemmelighet, men jeg taler om det som angår Kristus og Menigheten."
Nå, fint. Der var en trolovelse. Der var en Mann og en Hustru Hemmelighet hvor Gud har, til
tross for at forlovelsen kom på avveier, forlangt av Seg Selv å hellige og rense Bruden med
(vannbadet i Ordet) med naskingen i Ordets vann for at Han skal være i stand til å presentere
Den for Seg Selv uten flekk, uten rynke, og uten lyte fordi Han elsket Henne, og Hun er en
del av Ham, og Han er en del av Henne. Nå, vi ser det i Skriften. Og er der ikke en Brud Som
står på jorden i endetiden Som fullbyrder Ap. 22,17?
17. "Og Ånden og Bruden sier: 'Kom! ... og la Ham Som tørster si: 'Kom.'',
Med andre ord, Ånden og Bruden kommer inn i en Enhet; Mann og Hustru er ett. Mannen er
Ånden, Hustruen er Bruden. Nå, så uten tvil er det timen til å bli forent for i Ap. 18. og v.4
roper den Hellige Ånd ut gjennom profeten:
"Kom ut fra henne mitt folk slik at dere ikke blir delaktige i hennes synder!" Og Hun kommer
ut fra henne fordi i vers 23 sies det: "... aldri mer høres Brudgommens og Brudens Røst inne i
henne."
Hun har kommet Seg vekk fra henne. Og i 19: 7-9:
7. La oss være glade og fryde oss, og gi ære til Ham, for Lammets ekteskap er kommet, og
Hans Hustru har gjort Seg Selv rede.
Nå, hun er allerede Hans Hustru. Se, trolovelsen. Du kan ikke komme forbi det, men Hun er
ennå ikke blitt presentert for Ham, fysisk. Hun gjorde Seg Selv rede.

8. Og det var innvilget Henne at Hun skulle bli iført fint linklede, rent og hvitt, for linkledet er
de Helliges Rettferdighet.
9. Og Han sa til meg: 'Skriv. Velsignet er de som er kalt til Lammets Bryllupsmåltid.
Nå, Han presiserer det, at giftemålet er over, men måltidet er i ferd med å skulle begynne. Ser
dere? Nå, hva vi ser på her er hva vi ser i Efeserbrevet at virkningen av kunnskapen meddelt
ved den Hellige Ånd Som virker i denne endetiden, skal bokstavelig talt bringe denne kvinnen
med Seg over, til å bli en ren og vakker Brud. Og der skal ikke være ett eneste Skriftsted som
ikke skal gå i oppfyllelse når det gjelder Henne. Nå, godt. Vi skal slutte av om noen få minutter nå så vi går tilbake til Efeserne det 1. kapitlet vers 18, første delen. Nå, Han forteller dere
hva som skjer her
18. ved at deres Øynes forståelse blir opplyste,
som bokstavelig talt betyr hjertets Øyne blir opplyste. Nå, det er så avgjort den Hellige Ånds
Gjerning i 1. Kor. 2, 9-14 hvor Paulus taler og forteller oss at intet menneske vet om tingene
som er av Gud unntatt Guds Ånd.
9. ... Øyet ikke har sett, ei heller Øret, som heller ikke har kommet inn i menneskets hjerte de
tingene som Gud har beredt for dem som elsker Ham.
Nå, husk, det er Bruden Som elsker Ham.
10. Men Gud har åpenbart dem for oss ved Sin Ånd, for Ånden saumfarer alle ting, ja de dype
tingene fra Gud
11. for hvilket menneske kjenner menneskets ting unntatt menneskets ånd som er inne i det
(ham)? Likevel kjenner intet menneske tingene fra Gud unntatt Guds Ånd.
Nå, det forteller dere, rett der, at når Guds Ånd kommer inn, vil Han gjenforene det som
mennesket er og må være normalt, og hva det (han) nødvendigvis må bli, og vil være, inne i
den Hellige Ånd. Der skal være en gjenforening mellom de to. Akkurat i dag er folk så mikset
opp i hva de kan gjøre som mann og kvinne at.., de er så mikset opp, og tilstoppet med skitt,
at ekteskapene deres neppe er verdt 2 Øre, og livene deres så kaotiske fordi de ikke kan forstå
den Hellige Ånds plass, og deres plass i deres egen ånd. Nå. Når den Hellige Ånd kommer
inn, skulle der bli en gjenforening hvor mennesket for første gang vet hva mennesket tillates å
gjøre og det, det kun kan gjøre..?? .. ?? .. Han er her, og menneskeslekten og menneskekjødet,
og hva som er i Ånden er over, her. Nå, automatisk vet det visse ting som angår
menneskeslekten, men det kjenner i det hele tatt ikke tingene som er av Gud før enn den
Hellige Ånd kommer inn.
12. Nå har vi fått, ikke verdens ånd, men Ånden Som er av Gud for at vi måtte få vite tingene
som fritt gies oss av Gud,
13. de tingene vi altså taler, ikke i ord som menneskets visdom lærer, men som den Hellige
Ånd lærer ved å samtale om Åndelige ting på Åndelig måte.
Nå, Han sier dere, rett her, at Guds Ånds måte er å tale, og Han bruker Ord. Jesus Selv til
Johannes; Johannes, Åpenbareren i Johannes Evangelium, sier: "Den Enbårne Som er inne i
Sin Far Som ledet Ham --," eller Johannes i det 4. gjennom Ord, og Skriften sier at i endetiden
skal Jesus tale en gang til, og deretter skal alt velte; det som kan velte skal gå under. Nå. Vi
overveier tanken her, og timen Gud Selv åpenbarer Seg innen Menigheten, men spørsmålet
som reiser seg er: ”Hvem skal høre Ham, og hvordan skal det bli gjort?"
Det gjøres slik som det alltid har vært gjort. Gud peker ut en budbærer, og budbæreren hører
Ordet og bringer Det videre; og i 1. menighetstid og i 7. menighetstid er de profeter. Og i 7.
menighetstid er det profeten Elias Som bringer ut dette Ordet. Nå ser vi på det faktum at Gud
her skal lyse opp våre tanker. Hån skal vitterlig opplyse våre hjerter ved å skinne inn i dem.
Nå, detter er Malakias 4,6, "ved å vende barnas hjerter tilbake til forfedrene." Dette er Lukas
1,17 hvor det fortelles oss at det er den Rett - ferdige Is Visdom Som bringes til folket slik det
var inne i Jesus ved døperen Johannes endelikt. Samme tingen skjer i endetiden, og de er blitt
kyndige angående tingene fra Gud. Nå. Hvis det tok Elias, dvs. Døp. Johannes i år 30 etter

Kristi Fødsel, til å bringe Ham på scenen må det nødvendigvis være Elias Som skal bringe
Ham på scenen igjen fordi Alfa er Omega. Og det er Ap. 10, 1-7. Og sammen med det
avsluttes alle Guds Hemmeligheter Som skal plassere oss i Oppstandelsen og opprykkelsen.
Nå, her er det som vi ser her at det er garantert Menigheten en opplysning på den siste tiden
som skal ha slik en innflytelse på dem at de skal være den Allmektige Guds u-besudlede,
fullkomne Brud, og de selv-samme personene skal stå her slik at Oppstandelsen kan finne
sted, og de kan bli forvandlet og plassert i en bortrykkelse. Nå, hva vi har sett her i kveld, etter
hvert som vi går inn i Skriften, er hva vi har sett flere kvelder ved å forkynne de samme
tingene om og om igjen. Flere søndags formiddager ser vi, og forstår vi, Sannheten her Som
Gud har lagt frem for oss, en spesiell Orden Som Gud har lagt frem for oss. Nå, la oss bare gå
tilbake til 1. Korinterbrev, og jeg slutter av med denne tanken; det 15. kapitlet, og vi har brakt
den til dere mange, mange ganger. Nå vers 21:
21. For siden død kom ved mennesket, ved mennesket kom også de dødes oppstandelse
22. for etter som alle dør i Adam, tross det skal alle gjøres levende inne i Kristus.
23. Men ethvert menneske i sin egen Orden; Kristus, førstegrøden, etterpå de som er Kristus
Sine, i Hans
Nærvær.
Nå forteller det dere, rett der, når Kristus kommer ned her på jorden; og Han er til stede. Han
setter opp en Orden, og den Orden skal ikke forandres. Der finnes ingen måte dere kan
forandre Den på. Og så sies det:
24."Så kommer enden, når Han skal ha overlevert Kongeriket til Gud, til og med Faderen, når
Faderen skal ha satt en stopper for alt styre og all autoritet og makt,
25. for Faderen er absolutt nødt til å regjere inntil hver eneste fiende er lagt under Jesu Kristi
føtter.
Se. Gud har begynt å gjøre dette. Det er grunnen til at Han sier i Efeserbrevet: "Vår Herre
Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader ...," fordi Jesus har en Gud, den Samme Som vi har. Hans
Far er herlighetens Fader, Som så helt og holdent bringer det ned til virkeligheten fra den
Personen Som planla det alt sammen, og som gjør det alt sammen i samsvar med Ordet. Nå
sier Han at den Personen skal være midt i blant folket, og Han vil åpenbare Seg, og Hans
Åpenbaring skal gjennomføre de spesielle tingene som skal forårsake en oppstandelse, en
forvandling, og en bortrykkelse. Nå Bror og Søster, det er nøyaktig hva vi ser i denne Orden
her. Og ordet "Orden" slik jeg forstår Bibelen, er en militær uttrykksmåte (terminologi). Og
det er ikke noe hvori vi sier: "Vel, se, her. Jeg skal gå hen for å få en befaling fra Gud, og så
skal jeg gjøre det, og jeg skal gjøre det der." Det der har pågått i mange år. Vi er ikke
interessert i det. Hva vi ser på er en Befaling Som Gud Selv har iverksatt. Og den Orden, Som
Gud innførte, var Hans egen Orden, at Han Selv ville komme ned, og begynne hele denne
tingen i løpende Orden mens vi går til avslutningen. Det er grunnen til at jeg forleden kveld,
eller onsdags kveld, sa: "Dere, slå opp i Jakob 5, 7-8, og det sier her:
7. Vær derfor tålmodige, Brødre, frem til Herrens Nærvær. Vingårdsmannen venter på jordens
dyrebare frukt ... ... inntil Han mottar det tidlige regnet og det siste regnet.
Nå, det forteller dere, rett der, at til og med Jesus Kristus ikke kan strekke ut Sin Hånd for å få
en person ut fra jorden før enn den timen er satt av den Allmektige Gud, en time for å lære,
virkelig lære, og en Makten Is time for å bringe læren, det som tales, inn i effekt. Så der har
dere Efeserne 1 Igjen om --; jeg bryr meg ikke om hvilken vei dere går i dette Budskapet. Jeg
bryr meg ikke om hvordan dere -- dere vedgår dere det; dere kommer til en oppstandelse. Det
Øyeblikket dere treffer på en ting i endetiden, går dere rett tilbake til Bror Branhams Budskap,
og der er ingen måte den mannen gjorde en feil på. Der er ingen mulighet, ikke for ett eneste
sekund, at det som han brakte dere er utenfor Guds Ord. Men teologene kan aldri følge Det.
Menneskene kan ikke følge Det fordi de ikke er i stillingen til å følge Det. Vil ikke gjøre det.

Men Gud har åpenbart Seg Selv om Det for oss denne kvelden. Husk nå! "Han er den samme
i går, i dag, og i all Evighet."
I orden? La oss reise oss, og bli stående. Skal vi?Kjære Himmelske Far, vi ser til Deg ennå en
gang i denne stunden for å få hjelp, 0 Gud; noe vi trenger i alle ting, alle sammen. Vi trenger
Din hjelp, Herre Jesus, for å bli 100% tilfredsstillet og rolige, som aldri før etter Ordet. Skulle
der være aldri så lite å vite, Herre, som vi trenger å vite, vet vi Du er nødt til å fortelle oss det
slik at vi får vite at Du vil hjelpe oss å forstå at det kunne være en ting som vi inntil videre må
holde oss borte fra. Vi vet ikke. 0 Herre, Du vet hvordan våre tanker er i disse dager. Så vi har
sett noe, og derfor er våre tanker konsentrert om det, og de kan ikke taes bort da de er absolutt
nødt til å følge opp, 0 Gud. Vi ser dette ikke skiller seg ut fra profeten. Forsøker ikke på å
være lik profeten, Herre, men det er den samme Ånden, men ikke samme tjenesten. Og vi
takker Deg, Herre, at vi kan anerkjenne det så langt, til å vite det alle sammen av oss her. Det
er bakgrunnen for tankene som kommer, og vi er absolutt nødt til å være forsiktige med dem
slik at Du kan uttale Deg nærmere om de tankene, vise hvor de går, vise hvordan de er en del
av Ordet, og hvordan de passer inn her ved å bygge opp vår tro slik som den aldri før ble
oppbygget, at dette er tingen. Og vet å vite at dette er tingen, da står vi ansikt til ansikt med
det i den rette time. Det er timen for oppstandelsen, og vi takker Deg for det, Herre. Og vi vet
at de som er inne i det er absolutt nødt til å være seg det bevisst for her sa Du, Herre, i Ditt
eget Ord at: "Menneskesønnens dager kunne bare gjøres kjent for de ekte Utvalgte," fordi, de
ville gå over hodene på de andre folkene. De ville ikke engang vite om det, og de vet om det
altfor sent. Noa visste ikke om det altfor sent. Han var rett der, Herre, i de siste dager med
byggingen av den. Og vi vet, Herre, at vi er i de siste dager her, og innhøstningen. Budskapet,
Herre, fra Din profet sier i 2. Tess. 2,1: ...ved vår innhøstning til Ham, gjennom Nærværet,
Budskapet fra Gud 's Ord. Så, Herre, her ser vi disse tingene, og vi takker Deg for det. Vi
takker Deg, Herre. Du har vist våre sinn disse tingene klart, det som det er, og hva det ikke
er, grunnen til at profeten sa at vi ikke kan gå tilbake til Pinse. Du tok Skriften i kveld, Herre,
og viste for folket at der ikke er noen vei tilbake til Pinsen. Dette er ikke Pinse. Dette er på
millioner av kilometer over, på millioner av kilometer over helbredelse og mirakler og undere
og tegn og slike ting, millioner av kilometer over. Det er ikke lenger Guds Ord demonstrert i
Sin Kraft, det er Guds Ord manifestert i Åpenbaring. Hør dette nå, klart, rett for Øynene på
oss. Himmelske Far, vi takker Deg for det. Nå, nådige Gud, mens vi ser til Deg for å ta del i
symboler og fotvasking, og kommer sammen i morgen igjen, for en velsignet stund, for en
vidunderlig stund, Herre, å være sammen, å komme inn i Ditt Ord, Herre. Ditt Ord, Herre, å
ha forrangen. Derved gir vi Deg forrangen O Gud for en velsignet dag når en dag mange ting
skal svinne hen, og den edle Kristi Ånd, Som Bror Branham så som .. ?? .. ?? ..bak tidens slør
skal gå forut for oppstandelsen. Herre, jeg tror Den endog skal gå forut for oss som
sannsynligvis må gå før det idet vi gjør noe som bare Du vil gjøre fordi Du er All Nådes Gud,
og dette er Nåde, og vi takker Deg for det, Herre. Så velsign hver og en nå i Ditt
Guddommelige Nærvær, og la vår Herre Jesu Kristi Nåde være med hver eneste en. Måtte
Gud bli lovprist. Vi ber i Jesu Navn, amen.
Brødre, kom bare frem, og resten av dere bli stående i noen øyeblikk. Jeg vil be for syke i
kveld, før vi tar Nattverd. Det er likeså godt etterpå, men det spiller virkelig ikke noen rolle.
Så om noen skulle Ønske å bli bedt for i kveld, kom bare frem nå, og vi ville bli glade over å
få be for dere. Dette er en god stund nå, for Gud leder til det.

Denne talen ble skrevet ned på amerikansk fra lydbånd, og deretter oversatt til norsk av
Brødrene i Budskapsmenigheten i Bergen:

Bernt Eriksen, Chr. S. Viken og Magne Espeland.
Skriftstedene i talen er oversatt etter den engelske King James Autoriserte Bibel av 1611, også
noe i forbindelse med Grunnteksten.

