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Kommentarer til William Branhams tale til
Hendelser klargjort ved Profeti"
av 1. august 1965.
ved Bror Lee Vayle i Bellefontaine, OH.,
4. september 1985. No. 14
Skal vi be.
Himmelske Fader. Igjen sier vi at det er et stort privilegium å få være
her i dette huset, Herre, som er blitt innviet til Ordet, og vi stoler på,
Herre, at den innvielsen ikke har vært forgjeves, men huset og Ordet
er vitterlig i ett med hverandre, folket, fremfor alt annet, i ett med
Ordet, det levende Ordet, manifestert i deres egen grad og i deres egen
kapasitet slik som Gud har handlet med dem ved å gi dem det
privilegium. Nu, Herre, ber vi i kveld om at vi vil, ettersom vi går inn
i Ditt Ord, Herre, at Det vil bli enda mer vidunderlig for oss enn noen
gang før når vi ser disse tingene som er blitt frembrakt, endatil klarere
frembrakt i kveld, for å se hvor vi står, Herre, i denne time. I Jesu
Navn vi ber, amen. Vær så god å sitt.
Nu skal vi bare fortsette ganske kvikt med bønnen fordi det er ikke
noen mening i å gå tilbake. Vi skal forsøke å slutte av i kveld. Men
Bror Branham sier på side 26, § 141: "Jeg er i mitt tabernakel her, og
det sitter noen få mennesker her som jeg kjenner. Bror Wright, et par
stykker av de som sitter her, rett her i nærheten, kjenner jeg. Men det
er mange av dere jeg ikke kjenner. Og jeg har ingen måte å si det på,
at Gud vil gjære dette i kveld."
Nu, hva er "dette?" Det er tilsynekomsten i tegn og under som viser,
ved hjelp av Åndelig bedømmelse, profetens tjeneste. Nu vet han ikke
om det vil skje. Mange ganger ville han si: "Vi skal be Ham om å
komme. Vi vet ikke om Han vil komme, men vi vil be Ham," og så
sier han at Han er her. Og selvsagt, i den stunden sa han, ville Han si:
"I den Herre Jesu Kristi Navn tar jeg enhver ånd i denne bygningen
under Min kontroll, til Guds Ære." Han sier: "Jeg har ingen måte å si
det på, at Gud vil gjøre dette i kveld." Han talte om tilsynekomsten.
Dere husker at vi sluttet av med det sist søndag.
§141: "Vi har sett Ham gjøre det i år etter år som har gått, men Han
gjør det kanskje ikke i kveld. Jeg vet ikke. Det er opp til Ham. Han er
suveren. Han gjør hva Han ønsker å gjøre. Ingen kan fortelle Ham hva
Han skal gjøre. Han forblir alene i Sin vilje og Sine måter. Men fordi
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Han lovet det, ber jeg Ham om å gjøre det. Ikke for vår skyld, at vi
trenger det, men kanskje for noen fremmedes skyld, og at Den Hellige
Ånd. (måtte salve; det er rotet litt sammen her) "Salvelse er over oss
nu." (Den Hellige Ånds Salvelse, for at det skal bli slik.) "Nå, uansett
hvor meget Han salver meg, blir Han nødt til å salve dere også, ja så
visst, for å tro."
Nå, hva han her ber om av Herren, og fremfor folket, er at Herren skal
vise Seg, og manifestere Seg Selv i tegn og under for at det skal bli
slik, slik at Ildsøylen, Som han ser, og tatt med et kamera da det ble
fotografert der, blir stadfestet for å være korrekt. La oss nu se og
forstå det, og se hva alt dette dreier seg om. Han er her. Der er ikke to
måter å se det på, men det naturlige øyet kan ikke se Ham uten ved
hjelp av en profet. Det er den spesielle profettjenesten, den spesielle
måten, Gud har gjort det på. Nu ser vi Ham i tegn og under, men vi
kan ikke se Ham der. Vi kan ikke se Ham der, men Gud er i stand til å
bringe det rundt ved hjelp av et kameraøye. Nu er det dette folk flest
ikke forstår når Bror Branham sier dette. Men, ser du, han baserte seg
så meget på hva han så, og han sier: "Jeg forteller dere at på grunn av
visjon ser jeg hva det naturlige øyet ikke kan se. "'
Og du vet at folk flest er meget dårlige til å tro på noe slikt som dette,
men får de et lite lys av ild inn på et eller annet Polaroid kamera, eller
at de får lite granne gåsehud eller at døren til kjøleskapet går opp av
seg selv og lys kommer ut fra det, og, halleluja, da er du større enn
Noa i arken, og Enok, og Jesus Kristus Selv. Det er sørgelig, skjønner
du. Men du ser at dette er Bror Branhams alvor med å plassere seg
selv hvor han var, plassert av Gud, i folkets øyner og sinn. Ok. §142:
Nu ønsker jeg å ha en bønnekø, og jeg ønsker å be for de syke så
meget som jeg kan. Nu kan vi enten ha en kø ved å rope opp folk og
bringe dem hit opp, eller en bønnekø og be for alle her som er syke,
går jeg ut ifra, og å få mine forkynnerbrødre til å komme hit med oss
og legge hender på dere. Vi kan helt sikkert gjøre det. Eller, vi kan
heller be vår Far, Som er den Eneste Som kan gjøre noe for dere fordi
min hånd er akkurat make til deres. Men tingen med det er at det ikke
er menneskehånden som bevirker det; det er Guds Ord. Tro på det
Ordet, at det er Det Som gjør det. Ikke noen vitenskapelig ting med
Det. Det er alt sammen uvitenskapelig.
§ 143: Der finnes ikke en ting som den Kristne har i sin rustning, som
er vitenskapelig. Visste dere det? Kjærlighet, glede, fred,
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langmodighet, godhet, ydmykhet, vennlighet, tålmodighet, tro, Hellig
Ånd, alt sammen er usynlig for vitenskapen, og det er den eneste
tingen som er ekte og varig. Alt dere ser på kommer fra jorden og går
tilbake til jorden. Men tingene som dere ikke kan se med deres øyner,
men ser Det kunngjøre Seg Selv, det er den Evige Verden. Nå. Du kan
få litt innsikt i det i 2. Korinterbrev. Jeg kommer ikke til å gjørebruk
av altfor mange Skriftsteder i disse Budskapene unntatt 2. Kor. 4, og
ved å begynne på vers 16 sier det:
16. Derfor taper vi ikke motet, men om og vårt utvortes menneske går
til grunne, så fornyes dog det innvortes dag for dag.
17. For vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig
fylde av herlighet i, overmål på overmål,
18. så som vi ikke har det synlige for øye, men det usynlige; for det
synlige er timelig, men det usynlige, evig.
Nu kunne du undre deg på hvordan du kan knytte dette sammen med
Ildstøtten. Vel, det er meget enkelt fordi, ser du, dette følger så sikkert
2. Kor. kapitel 3. Og det sier her: 7. Dersom da dødens tjeneste, som
med bokstaver var innhugget i steiner, fremtrådte i herlighet, så at
Israels barn ikke tålte å se på Mose åsyn for hans åsyns herlighets
skyld, som dog skulle opphøre.
Nu la du merke til her at "herligheten som dog skulle opphøre", og så
å ha sett den på Mose åsyn, ville forårsake enda flere vanskeligheter
for dem enn om de aldri hadde sett den. Så derfor kan du se den, og
aldri mer se den igjen. Så, hvor er du? Nå, det kunne være, vel, være
et rent tilfelle. Se nu her. Det kunne ha vært et eller annet. Vel, du vet
egentlig ikke, men ser du, din tro ligger ikke i Ildstøtten ved selv å se
Den. Din tro ligger i Ordet Som er blitt stadfestet, og hendelsene er
klar gjort slik at du vet hvor du står, uten å se. Du er ikke på noen
måte gitt å se, skjønner du. Hva du ville se kommer til å være
midlertidig, helbredelsene og alt ellers av alt du ser. Gud bringer
Åpenbaringen, dog vil Den aldri noen gang dø. Den er Evig. Og du er
nødt til å se Den med ditt Åndelige øye. Ok. Ved å lese videre her,
§ 144. Ville dere tro? Nu sa jeg: "Ville dere tro om Gud ville
manifestere Seg, og vise at Han er her levende idet Han gjør de
samme tingene som Han gjorde i begynnelsen? Ville dere, etter dette
Budskapet, ta imot Det Som deres helbredelse?"
Nu la dere merke til her at han sa: "Om Gud vil manifestere Seg Selv--. Ville dere tro om Gud manifesterte Seg Selv, og viser at Han er her
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levende," (det vil si den samme i går, i dag, og til evig tid og lever,)
"idet Han gjør de samme tingene som Han gjorde i begynnelsen, ville
dere, etter at dette Budskapet" (nu er forbi, avsluttet) "ta imot Det Som
deres helbredelse?" Nu sa han ikke: "ta imot helbredelse." Han sa: "ta
imot Det Som deres helbredelse." Nu skal du legge merke til hva han
gjør. Han begynner å flytte troens tyngde over på en viten. Ikke bare
noe du tror, men noe du begynner å vite. Han bringer tro inn på en
høyere Åpenbaring, og inn på et høyere Område. Merk deg nu dette.
Nu sa han: "Om Gud vil manifestere Seg Selv." Det betyr at dette er
Gud i tegn og under idet Han beviser, som jeg sa, Ildstøtten fotografert
med et kamera. Denne er også Menneskesønnen åpenbart i Sin
Menneskesønns tjeneste, og til stede hos folket i den tjenesten som
Menneskesønnen. Nå. La meg lese for dere her i "Innhøstningstid",
Menneskesønnen åpenbart. "Innhøstningstid."
§354: Menneskesønnen er Ordet Som lever Selv igjen i blant folket.
Menneskesønnen er Ordet Som lever Selv igjen i blant folket, husker
du, og merk deg uttrykksmåten din nu igjen. "Bror Branham. Vi tenkte
at Ildstøtten. var Menneskesønnen, og der er de som sier at du er
Menneskesønnen." Han svarte: "Jeg er ikke Menneskesønnen.
Ildstøtten er ikke Ham. Den er i form av Den Hellige Ånd." Nå, du er
all right her. Vi har Ildstøtten. Vi har William Branham. Vi har også
Menneskesønnen. Hvordan ble det gjort? Det ble gjort gjennom
selveste tjenesten som Kristus hadde i kjødet; nu ved Ånden inne i en
profet og gjennom en profet. Følger du meg? Husk nu bare på de
tankene fordi vi legger avgjørende merke til det, og vi skal gå lenger
inn i dette ettersom vi fortsetter. Nå. Da nu dere kom til dette punktet
for å ta imot Det, "vil dere da ta imot Det Som deres helbredelse?"
For, hva er Han her for? For å helbrede deg. Ikke sant? Han er her for
å helbrede. Bror Branham var alltid trofast mot sitt oppdrag. "Jeg
sendte deg for å be for de syke for at de syke må bli helbredet. Jeg har
gitt deg en helbredelsesgave å ta med til verden." Så derfor har nu vår
tro på helbredelse, og for helbredelse, gått som i en spiral. Den gjorde
ikke det for de fleste menneskene. De ble grepet av, ikke barnas brød,
men den flotte innpakningen det kom i, og de kunne ikke skjelne
mellom den flotte innpakningen og det som vi snakker om nu,
manifestasjonen, som var for å lede deg til hva du skulle få fra Gud.
Så derfor ble tusener av mennesker, som kunne ha blitt helbredet, aldri
helbredet. Tusenvis av dører ble åpnet. Bror Branham pekte dem ut i
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forsamlingene, og ingenting skjedde fordi de ikke kunne komme forbi
fenomenet av det vi ser på, taler over, her.
§ 144. Måtte Gud innvilge det. Nu spør jeg enhver på huset, uansett
hvem du er og hvor du er fra, jeg ber deg bare høyt og hellig om å tro
at dette Budskapet er Sannheten. Ok. Det er Budskapet Som Gud har i
Sin Bibel for denne time," (Hør nu hva Budskapet er.) "at Jesus
Kristus er her i kveld, og lever."
Det var da han spurte Bror Bob Brown: "Hvilken del spiller det i
Budskapet?" Han svarte: "Nærværet." Han sa: "Det er Budskapet."
Han visste ikke at han siterte profeten. Han var ikke så smart. Heller
ikke resten av oss. Ingen av oss er så smart. Du blir ført inn av Den
Hellige Ånd. Det er den eneste grunnen til at du vet, at du forstår,
disse tingene.
§ 144: Det er Budskapet Som Gud har i Sin Bibel for denne time at,
Jesus Kristus er her, og lever."
Ser du? Denne time. Ikke tidligere. Nu, der begynner du igjen å forstå,
når Bror Branham sa: "Dere Lutheranere hadde potensielt Den Hellige
Ånd." Dere Lutheranere hadde Den Hellige Ånd, potensielt. Pinsevennene hadde Den Hellige Ånd, potensielt, og Den Hellige Ånds
Dåp laget, vei for Den Hellige Ånd Selv. Rettferdiggjørelse laget vei
for Helliggjørelse. Helliggjørelse til Den Hellige Ånds Dåp, og Den
Hellige Ånds Dåp til Den Hellige Ånd Selv. Der må være et folk
Brud, Som har Gud Selv Sin Gud. Ikke Dåpen; en gave. Nu kommer
vi til det lille tegnet og det store Tegnet. Vi kommer til forseglingen
ved Den Hellige Ånd til den store Forsegleren Selv, det store Seglet.
Hvorfor talte ikke Bror Branham til det store Seglet over Pyramiden?
Fordi Bruden er Pyramiden, tilbake til Lederskapet. Toppstenen
kommer ned, Kristus kommer ned, plasserer Seg Selv Som Hodet for
Menigheten for å oppreise de døde. Tror du folk tror denne læren?
Kom an. Denne læren passer ikke teologene i det hele tatt, og ingen
teolog forstår dette, og menighetene fjerner seg, og fjerner seg mer og
mer, og jeg tror at noen i dette Budskapet fjerner seg mer og mer.
Du legger merke til hvordan denne Guds enkelhet gjør seg klarere og
klarere, og at denne enkelheten tiltar mer og mer, og alt reduseres til
det som er Budskapet, at Han er her. Hva gjør Han? Det er Hans sak.
Hva gjorde Han? Han overbeviste oss. Eller, hva er Han her for? For å
oppreise de døde, og få oss ut herifra. Hva tror du? Kom ned med Sitt
eget Rop. Han er Sin egen profet. Han er Sitt eget, alt sammen. Og
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folk undrer seg på hvorfor. La dem undrer seg på hvorfor. Blås i det.
De blir aldri ferdig med mine synder, så hvorfor bry seg?
§145. Alle dere mennesker vet om meg. Jeg er rett her i byen hvor jeg
vokste opp. Jeg har ikke engang en folkeskoleutdannelse. Det er helt
sant. Og dere har kjent meg lenge nok. Jeg håper min livsførsel
overfor dere har vært slik at jeg kunne vise dere at jeg er ærlig og
oppriktig. Jeg er ikke en hykler. Selv mine kritikere sier ikke det.
Dog gjør de det nu. Kaller ham det som er verre enn det. Halleluja.
§145. De sier bare: 'Du er ikke en hykler, men du tar simpelthen feil.
Du tar bare feil, i uvitenhet; gjør det ikke med vilje.' Jeg tror ikke jeg
tar feil, i uvitenhet, fordi Guds Ord vitner om mitt Budskap, og Det
skulle fortelle dere Hvem Det er. Hva sier han nu der? Han forteller
deg så avgjort at han har en stadfestelse som beviser at han har det rett
med Ordet. Nå. Jeg stiller spørsmålet: "Kunne en profet klare seg bare
med en Kraftens tjeneste eller er den make til apostelen Paulus i 1.
Kor. 2, 1-8?" Nu vil alle være enige i at Bror Branham hadde en
Kraftens tjeneste, men når han kom til sin lære, var han helt
sammenrotet. Det var det de sa i Middletown, Chataqua, over i Ohio i
1959 eller hva det så var. De sa: "Vel, du vet Bror Branham var en
profet når han åpenbarte hemmeligheter, men all hans lære er helt
rotet." Hvordan i all verden kunne en profet være rotet i sin lære? Jeg
sier ikke at somme profeter kunne være det, men du ser på en uvanlig
profet, en Ordprofet. Hvordan kunne det skje? La oss se på 1. Kor.
her, og vi skal slutte av, vet du, om ikke denne onsdagen så en annen
onsdag, eller noe i den retningen. Jeg blir på en måte nødt til å stoppe
med forkynnelsen over en tid. Blir trett. Nu sier Paulus her i 1. Kor. 2,
vers 1;
1. Og jeg, da jeg kom til eder, Brødre, kom jeg ikke med mesterskap i
tale eller i visdom og forkynte eder Guds vitnesbyrd. Nu vitnet ikke
han for Gud. Han gav Guds eget vitnesbyrd. Det var fra Gud Selv til
denne mannen,
2. for jeg ville ikke vite noget i blant eder uten Jesus Kristus og Ham
korsfestet.
Jesus Kristus og Ham korsfestet. Hør etter nu. Merk deg nu at det var
Paulus Budskap: "Kristus, og Ham korsfestet" gjennom Ildstøtten Som
salver. Hva vil denne mannens Budskap være? "Kristus oppstått; ikke
korsfestet.” Å, sikkert at de vil korsfeste for seg selv Guds Sønn på ny.
Hvordan? Man kan ikke korsfeste Menneskesønnen på ny. Han viste

7

åpenlyst hvem Han var. Hvordan kan du ta bort det som er gjort? Og
nu kan de faktisk spotte Den Hellige Ånd Selv Som Guds Sønn. De
kommer til å gjøre hva de ønsker, og de kommer til å gjøre det. Jeg
gjør ikke noe vesen av det.
3. Og jeg var hos eder i skrøpelighet og i frykt og i meget beven,
4. og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms og
overtalende ord.
KJ.: var ikke med forførende ord fra menneskets visdom, men det var
visdom der; men med Ånds og Krafts Bevis.
Nu merket du deg at den mannen hadde ikke bare en Kraftens tjeneste,
han hadde en Ordets tjeneste. Så der er nødt til å være både en Ordets
tjeneste og en Kraftens tjeneste. Og det er hva Bror Branham sa: "Om
dere ser en helbredelsesvekkelse som ikke etterfølges av et helt nytt
Budskap, da vet dere at det er en humbug vekkelse." Det er en svær
ting å si for en profet. La føttene identifisere hesten fra en ku. De
fleste menneskene i en menighet kan ikke se forskjellen på en hest og
en ku inntil de stanges i hjel av oksen. Det er deres tøffe skjebne fordi
man vet fienden går rundt som en rovgrisk ulv, og en stangende okse,
for å få fatt i deg. Din tro skulle ikke være grunnet på menneskers
visdom, men på Guds Kraft. Hva mener du med Guds Kraft? De så
Den. Ser du nu hvor vår tro er i kveld? Det er den han forsøker å
bringe over til oss. Og jeg forsøker ikke å peke fingeren min på deg.
Jeg går forferdelig glipp av det selv. Jeg begynner å se en ny utvikling
i hele tingen. Om jeg kommer til å gripe det eller ikke er mellom Gud
og meg, mellom Gud og deg. Men du er nødt til å få et videre syn. Nu
taler denne mannen, men han er også således en del av det. Han er
ikke en del av bønnen, men han er en del av denne forkynnelsen. Nå,
fint, men hør etter. "Dog, visdom taler vi blant de fullkomne, men en
visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer,
som ikke blir til noe. Men som en hemmelighet taler vi Guds visdom,
til og med skjult, som Gud fra Evighet av har forutbestemt til vår
Herlighet ..." Når vi nu får et Herlighetslegeme, Som er make til Hans,
skal Herligheten gjøres fullkommen. Så vi kommer dit meget snart.
"den som ingen av denne verdens herrer kjente." Det er verdens
etablerte orden. Verdens etablerte orden kan ikke kjenne Guds ting.
Gud har Sin egen Orden. Der er 2 ordenstilstander. Ordet "kosmos"
har vi på begge steder. De ugudeliges verden går fortapt, men de
gudfryktiges verden går ikke fortapt. Nu er Han her for å bringe
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tilbake den Guddommelige Orden til Sin egen jord, og Han gjør det
inne i en Brud. Og hvis Han ikke får den Bruden renset, hva nytte er
der i å ha en fin jordvask -PLUMP- og så gjøre det om igjen. A, hun
vil skvapse det til igjen 15 meter høyere neste gang. Jeg har ingen tro
på menneskene. Du har ingen tro på meg, ingen tro på deg. Har tro til
Gud. Det er grunnen til at hvis Gud ikke gjør det, ville det ikke bli
gjort fordi verken du eller jeg kan gjøre det. A, en hel del mennesker
tenker de kan gjøre det. A, ja visst gjør de det. De kaster et spyd i
Ham, og går i veien med hva de gjør. Så vi vil tone det ned. "For ordet
om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt." Hva med denne
timen? Paulus sa utrykkelig i Filippenserne at han lengtet etter å være
et vitne, eller, en del av Oppstandelseskraften. Det ble umulig for ham
fordi han ikke på noen mulig måte kunne komme bort fra det som lå
rett foran ham. Man måtte gå 2.000 år, og så kunne du komme. Bort
fra det der. Da legger du vekk læren om omvendelse og
rettferdiggjørelse, alle disse tingene, og oppstandelse. Hvorfor? Fordi
dere for det første er helt uten innsikt i emnet på grunn av at dere har
feiltolket alt sammen. Nu kommer, du for å se en manifestert lære.
Han er læren så vel som Logos, hele tingen, og du ser beviset der. Nu
er du rede ti] å suse inn i Kongeriket uten å dø. Hør nu etter. Det er
der vi er, Brødre og Søstere. Enten er hele denne tingen tilgjengelig
for alle som går inn for det, eller, -fooi hooi- hvem bryr seg. Og det er
der vi er. Dere gjorde ikke en ting med det, og jeg gjorde ikke en ting
med det. Vi er blitt vitner idet vi ser på hva som er blitt gjort, og som
blir gjort, og som skal bli gjort. Vi er tilskuere. Jeg har sett mange
gode, fremragende forestillinger i min tid. Ikke så mange som noen av
dere folkens har sett, dog har jeg sett noen gode forestillinger, og jeg
skal si dere at alt jeg hadde å gjøre var å kjøpe billetten min. I kveld er
billetten kjøpt. Du har fått orkesterplass for å se hva Gud, den største
Artisten Selv, den store Billedhuggeren, den store Mesterbyggeren,
den store, suverene Skaperen gjør. Det koster deg ikke en øre. A du og
du og du! Og du snakker om Bruden. Bror Branham så den Bruden
marsjerer. Jeg sier deg at hvis du noen gang så den der Bolsjoi
balletten og noen av de ukrainerne, da vet ikke dere her i Amerika
hvordan det skal danses. De bare dytter hverandre rundt i skitten. De
menneskene kan virkelig danse. Det er grunnen til at jeg skal fortelle
deg noe. De er i en rytme og et mønster, men de er bare stinkdyr sett i
relasjon til Bruden. Ja, min herre. A du, Hun er elegant, vakker og
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vidunderlig. Hun er en dame til fingerspissene, Guds Dame, Kristi
Dame, hele veien, ser du. Nå. Han sa: "Jeg tar ikke feil. Gud vitner om
mitt Budskap." Ser du? Det skulle si deg hvem det er. Det skulle
fortelle deg det slik at du skulle forstå. Dette Budskapet er ikke
William Branham sitt. Hva sa han over her? Han sa: "Dere vet at dere
kunne ha tenkt at jeg forsøkte å si det om meg selv i og med at det er
jeg som bringer dette Budskapet. Jeg har ikke noe å gjøre med det i
det hele tatt; ikke mer enn bare en røst." Likevel var det hans Budskap. Moses Budskap, dog Moses røst. Paulus Budskap, dog--. Jeg
mener Guds Budskap, Paulus' røst. Guds Budskap; og Moses røst.
Moses Budskap, Moses røst, men Guds Ord. Samme er det med Bror
Branham og Paulus. Nå.
§145. Og dere hører meg si tydelig at det er ikke meg. Så da må det
nødvendigvis være Ham.
Nå, hvem er Han? Ja, det er det Budskapet Gud har i Sin Bibel for
denne time, at, Jesus Kristus er her i kveld, og lever. Ja visst. "Jesus
Kristus den samme i går, og i dag, ja til evig tid." Det er Hebreerne
13,$. Han er her.
145. Er det riktig? Ha da tro til Gud, og se denne veien, og dere, tro
Gud.
Nu, hvordan tror du Gud? Tro at Han er her. Tro det Ordet. Tro Dets
bevis. Du skjønner, det er der troen ligger i dag. Skjønner? Det er nødt
til å være slik fordi dette er forbilledet på Abraham og Sara, før
flammene og ødeleggelsen. Skjønner? Der er ikke noe mer å se
fremover i tiden. Den Som gav Løftet kom etter 25 år, og stod på
veien og sa: "Dette er tingen.” "Ah," sa Abraham, "halleluja, jeg
skulle mene jeg liker Ham." Og Sara sa: "Vel, vel, ha-ha-ho hå-hå,
ville ikke det bli kos." Jeg skal si deg noe, Bror/Søster. Vi ser tilbake,
og vi ser hvordan folk handlet. Her er bare en ting som gjør Gud glad i
kveld. Enhver kommer hit og snakker om dette Budskapet, snakker
om dette Budskapet, snakker om dette Budskapet, snakker om dette
Budskapet, og Han lytter. Han sier: "Hei, det er stort." Enhver ønsker
å tale med Gud, tale med Gud. Ja, hvorfor holder dere ikke munn! Gå
hjem og lytt til Gud til en forandring! De visste aldri; folk forstod ikke
hvem Bror Branham var. "Du skjønner, vel, han er borte nu." A hva
har det å gjøre med det? Gud tar Sin mann, men ikke Ånden. Men hva
gjorde det at Paulus døde? Hva ville det gjøre om du døde? Ble kvitt
noe skrot om jeg døde. Jeg var i ferd med å si det om dere. Jeg var det,
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men jeg ombestemte meg. Jeg ønsker å være snill til en forandring.
Det brukes for meget energi på å være vond og sint. All right.
§145. Så da må det nødvendigvis være Ham. Er det riktig? Ha da tro
til Gud, og se denne veien. Hvis dere tror Gud, vil Han gi det til dere.
Hvis Han kan gjøre det slik Han gjorde det før, da er Han fremdeles
Gud. Tror dere det?
Nu er hele tingen for oss der kommet ned til det faktum: "Er han
Gud?" Her er det at du nu går sammen med Hebreerne dersom du ikke
har grepet det, "for den som kommer til Gud er absolutt nødt til å tro
at Han er." Er! Følger du med i hva jeg sier? Rettesnoren for tro er
Hebr. 11. Uten tro er det nu umulig å behage Gud. Ser du? For den
som kommer til Gud er absolutt nødt til å tro at Han er. Og hvis du
tror at Han er, hva er Han? Han er en belønner av dem som søker Ham
flittig. De er ikke en flokk nattsvermere som er her natten over, og gir
girkassen fritt løp for så å forsvinne. De gir akt på, og de sier, når de
ser Ordet oppfylt: "Det er tingen." Skjønner? Ok. Hopp over til neste
side, til side 28.
§154. Det skal bli Lys sånn omtrent ved Aftenstid. Ser dere ikke at
Han er her i kveld?
Jeg vil du skal legge merke til at gjennom alt her kommer han til å
være meget dypt inne i Nærværet. Så hvorfor forstår ikke folk det?
Hvorfor skal vi fortelle folk hva de allerede vet? De vet ikke. Lytt
igjen. Bror Branham sa: "En stor helbredelsesvekkelse er ikke noen
sann vekkelse uten at der er et nytt Budskap." Nu har han brukt all
denne tiden her på å si: "Han er her, Han er her, Han er her, Han er
her, Han er her." Vel, hva venter du deg? Barnesangen om gåsemor? I
alt dette blir jeg rett nu temmelig provoserende idet jeg sier dette med
hensikt fordi det er nøyaktig hva fundamentalisten er. Altfor mange av
oss er fremdeles der. De er på linje med barnesangen om gåsemor,
Æsops fabel. Ikke den levende Guds Nærvær. Bruden modner i
Solen/Sønnen. De tror ikke at der er en Sol/ Sønn å modnes i. Ikke
fortell meg at Den Hellige Ånds Dåp er å modne i Solen/Sønnen. Vi
har hatt det i 2.000 år. Det er ikke hva profeten sa:
§154. Han er her i kveld. Han er den store Jeg Er.
Den brennende busken, Moses; Paulus, William Branham, brennende
busk, veien til Damaskus, idet de kommer inn på en motorvei, eller på
et av de stedene der.
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§154. Han er den samme i går, i dag, ja til evig tid. Tror dere det? Er
dere tilfreds med, og overbevist om, at dette er Jesus Kristus Som gjør
Seg Selv kjent idet Han identifiserer Seg Selv i profeti?
Det var ikke for 50 år siden. Eller, kanskje det er for 50 år siden? 1
1933. J a. Ikke for 100 år siden. Med andre ord forsøker jeg å si at det
ikke er 7 menighetstiders Pinsebevegelse. Det er ikke Wesleyanisme,
det er ikke Lutheranerisme, det er ikke Katolisisme, det er ikke noe.
Det er noe helt nytt. Alt han sier er forkynt om et Nærvær, og der er
billedet. Og hver bit av tjenesten er for å få deg til å forstå at det er
HAM! Et billede av Ham, i Nærværet. Men folk blir tiltrukket av, og
holdt fast i, '- de ytre påvirkningene. I 1977 begynte jeg å forkynne
Nærværet. En av mine venner snakket med meg fra Canada, og jeg
svarte: "Jeg sier ikke at jeg er den eneste som gjør det. Men husk
dette. Bror Branham sa 'I Kristus, Guds Hemmelighet Åpenbart' at det
er en Åpenbaring, Førsteplassen, og tilbake til Eden. Jeg sa: "Vi hadde
Åpenbaringen, men hvem er det som gir Ham førsteplassen? Jeg tror,
ved Guds Nåde, at jeg gjør det fordi jeg forkynner det." Inntil vi ser
dette kan der ikke bli noen førsteplass ved å gjøre William Branham
til Gud og alt mulig ellers, og... A, Gud! Jeg skal forklare det om en
liten stund. Vær ikke bekymret. Vi skal om ikke lenge komme til det i
kveld. Hvis vi ikke kommer til det i kveld, skal vi ta det for oss en
annen kveld.
§154. Er dere tilfreds med, og overbeviste om, at dette er Jesus Kristus
Som gjør Seg Selv kjent idet Han identifiserer Seg Selv i profeti?
Det der er Jesus Kristus, og Han har identifisert Seg i profeti, brakt alt
sammen frem her. Men du skjønner, de likte ikke Budskapet fordi
ingen forstod Matteus kapitel 4 og Matteus kapitel 12 som var Gud i
form av Jesus Kristus, i form av Den Hellige Ånd Som kommer til
Hedningene, og gjør nøyaktig, i den formen, i den Ildstøtten, det Han
gjorde da Han var i kjøds form. Få den forståelsen inn i ditt sinn. Du
er nødt til å ha det, Bror/ Søster. Du kjenner ikke Budskapet, eller,
enten gjør ikke jeg det, og bryr meg da mindre. Glem det. Jeg har
kastet bort tiden min. Jeg har ikke kastet bort tiden min, ikke på noen
måte. Ingen skal fortelle meg det. Jeg vet hvor jeg står i Guds Ord.
Mine ord er likeså gode som William Branham sine ord fordi det er
det jeg har basert dem på. Han er den som sa det var Matteus 4. Og
Matteus 4 er Matteus 12. Der er en hel del, mer der enn i Matteus 4.
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Men det var alt han trenger å gå inn i den gangen, sa han. Jeg pleide å
dele det opp for den og for den. Nå.
§ 154. dette er Jesus Kristus Som gjør Seg Selv kjent.
Da gjorde ikke Dåpen i Den Hellige Ånd Ham kjent slik som Han er
kjent nu. Slettes ikke. Paulus sa: "I er full av Den Hellige Ånd siden I
viser Kjærlighet." Og jeg mener at den Kjærligheten er nødt til å være
der, Kjærlighet til det Ordet, Kjærlighet til Sannheten, "ettersom jeg
ikke slutter med å takke for eder idet jeg nevner eder i mine bønner, at
vår Herre Jesu Kristi Gud, Herlighetens Fader, må gi til eder
Åpenbarings og visdoms Ånd til kjennskap om Seg."
Der er et nytt kjennskap! Ja, nu vil jeg si deg noe. Du kan ikke kjenne
Ham på den måten du skal kjenne Ham hvis du er utenfor å kjenne
dette, og dette Ordet, denne hele tingen. Jeg forsøker ikke på å skille
ad dette Budskapet, og splitte det opp. Jeg gjør dette i en hensikt slik
at du kan se den fullstendige sammensmeltingen av det til et fullstendig hele. Mange ganger blir du nødt til å analysere det ved å ta det
fra hverandre. Du så aldri en mekaniker?, se på motoren, se på
motoren, se på motoren, se. Ta den fra hverandre, la oss sette den
sammen. Det er slik de trener mekanikeren. Vi har hele Ordet her. Ta
Det fra hverandre, og sett Det sammen, og se hvor du går.
Nå, hvis du har et problem, ta det fra hverandre, og kan du ikke sette
det sammen, er det best du vokter dine trinn. Det betyr at du ikke er
kalt til den tjenesten. Personlig bryr jeg meg ikke om hvem gjør hva.
Jeg har en gave. Jeg er så doven at det er en skam. Skjønner? Men
Han velsigner meg likevel. Han sier: "Er du tilfreds?" Nå, det er i
orden. Dette er Heb. 13,8 talt av Paulus. Hans henvisning er den
samme, for Gud kom i Ildstøtten, og det er når Paulus sa: "Han er den
samme i går. i dag; og til evig tid. Og selv om vi kjente Ham etter
kjødet, så kjenner vi Ham fra nu av ikke mer." Han kjente Ham ikke!
Men nu ønsker han å få kjenne Ham i Oppstandelseskraften, og møte
Ham ansikt til ansikt, og kle seg i det Herlighetens Legeme. Og han
skal en av disse dagene. Men han vil ikke kunne kjenne Ham før oss.
Jo da, han vil. Han er nødt til å komme før, bare et bite lite stykke. De
er de første som går. Jeg misunner ham ikke det. De er verdt det. Ikke
sant? Gud identifiserer Seg Selv. Nå. Han sa:
§ 154. Er dere tilfredse med, og overbeviste om at dette er Jesus
Kristus Som gjør Seg Selv kjent idet Han identifiserer Seg i profeti?
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Hva du viste, eller rettere sagt, hva du har sett her nu er et faktum.
Hva jeg har tatt fra dette Budskapet er bevist i den setningen. For han
sa:
§154 Er dere tilfredse med, og overbeviste om, at dette er Jesus
Kristus Som gjør Seg Selv kjent idet Han identifiserer Seg i profeti?
Han gjorde ikke det tidligere. Ikke sant? Det er timen for den hele og
fulle Åpenbaringen av førsteplassen, av Oppstandelseskraften, av
Bortrykkelsen, av Bryllupsmåltidet.
§157. Lytt, hør meg. Har jeg noen gang sagt dere noe i Herrens Navn
uten at det har skjedd?
Hvis jeg nu i kveld vil spørre deg: "Gi meg definisjonen på den ene
setningen der. Si meg helt nøyaktig hva profeten sa den er."
Hvis du ikke vet hva den er, skal jeg si deg det fordi du ikke vil
fortelle meg det. Du har glemt det. Det er Gud, manifestert i kjød. Har
det noen gang hatt seg slik at når Gud ble manifestert i kjød, at Han
noen gang tok feil? Bror Branham sier så helt avgjort at når du ser
eller hører en mann som sier de ordene som han selv ikke kan få til å
skje, og de fant sted hver gang, da er det Gud manifestert i
menneskelig kjød, Gud, manifestert i kjød. Nu kan du begynne å se
Menneskesønnen lite granne mer klart her fordi Menneskesønnen er
Gud, Hellig Ånd. Der kan ikke være 2 Hellige Ånder, 3 Hellige
Ånder, kun En. Jeg forstår ikke hele tingen, men jeg forstår denne
delen, Ildstøtten, William Branham. William Branham begynner nu å
si: "Gud manifesterer Seg Selv i menneskelig kjød." Ble det noe noen
gang sagt galt? Nei.
Da har Gud manifestert Seg Selv i menneskelig kjød gjennom tegn og
under, og ved hjelp av et fotografi. Hvorfor alle vanskelighetene? Å jo
da, så Baptisten kan plassere Ham i deres kategori. (Bror Lee liksom
hermer etter dem i det følgende:) "Her -- her-- ??? du fikk Den." Og
Pinsevennene: "Pyttsann, du vet, jeg grep det. Hei Jesus, oppreis de
døde. Du er den store Røsten." Nei! Han er Hodet. Og de vil alle dø.
Med en åndelig og fysisk død gjør ikke dere Ham til Hodet, dere som
er uenige i det profeten sa. Jeg sier til deg, Bror/Søster, at hvis jeg sier
det galt i kveld, sier jeg bare en ting, at der er noe som er fryktelig galt
både med William Branham og Gud Som han tjente. Det kan kanskje
være store ord. Jeg må kanskje be ydmykt om unnskyldning for det.
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Jeg kjenner meg kontrollert og normal, men jeg sier det i en hensikt:
"William Branham og Gud er begge intelligente, og de har med
språkene å gjøre." Og vi forstår språk, tidsregning, og alt det der, og
han terpet, og terpet, og terpet på det, og han henledet
oppmerksomheten igjen og igjen på den ene fundamentale Sannheten:
"Der er et Budskap for hver eneste tid, og når der er en stor
helbredelsesvekkelse, da er det Budskapet absolutt nødt til å være helt
nytt ellers var det ikke en sann vekkelse. Og det sanne Budskapet er
dette at Herren Selv er kommet ned med et Rop." Hvem kom ned? Det
vil si, jeg ønsker å få vite noen svar, Bror og Søster. Fant et brev som
var skrevet til meg. Jeg tror ikke det fikk meg i harnisk. Nei, det
gjorde ikke det. Skrevet for 2 år siden. De kan ikke forstå hvorfor vi er
så imot dem, hvorfor vi er så sterk. Men det er ok for de der fin-fine
bon-bon-søte guttene som er løgnere som er uten frykt. Så lenge som
du er søt, er de søte. Jeg er ikke søt slik som de er søte, og jeg har ikke
tenkt å bli det. Jeg har til hensikt å være vennlig og kjærlig, og hjelpsom, god, ved Den Allmektige Guds Nåde. Jeg har ikke til hensikt å
innrette meg selv etter noen andres ord enn dette. Og hvis ikke
Ildsøylen er her for å lede oss inn i 1.000-års rike, løy Bror Branham
for oss, din endeframme, plumpe løgner. Og jeg sier bare en ting. Hvis
han var falsk profet, og kunne gjøre hva han gjorde, måtte Gud sende
oss en sann en, bare for moro, fordi vi blir sjokkert over å følge en
falsk en. Nei, Bror/Søster, ikke narr deg selv.
§157. Har jeg noen gang sagt dere noe i Herrens Navn uten at det har
skjedd?
Det er Gud, manifestert i kjød.
§157. Er det riktig? 'Alt sammen har alltid vært riktig. Jeg har aldri
bedt dere om en øre i hele mitt liv. Har jeg? Ikke en gang. Tok aldri et
offer i mitt liv. Jeg er ikke her for penger. Jeg er ikke her for å bedra
dere. Jeg er her for å manifestere Guds Ord for timen.
Merk deg nu: "Jeg er her for å manifestere Guds Ord for timen." Tjo,
hør etter! Han sa ikke: "Jeg er her for å vitne om Guds Ord. Jeg er her
for å manifestere Det." Hvor mange er vi her? 40 mennesker er her. La
oss alle forsøke å manifestere Det. Hvem vil være den første? Skal vi
trekke på alle våre resurser? Pfots! Tullskap! Manifestere Guds Ord.
(sagt ironisk av Bror Lee.) Jeg skulle like å se noen si: "Jeg skal
manifestere Guds Ord i tiden." Åhå! Pinsevennene, de vil hoppe opp
og ned, og tale i tunger. Flott altså. Hvis det var Ordet for timen, da
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spør ikke meg. Jeg kan bare ikke ta imot det heller. Nasareerne forteller hvor hellige de er. Ha! Ikke med mine teleskopøyer. Du trenger
ikke teleskopøyer for den tingen. Samme kategorien som Mormonene.
Falsk lære. Falske profeter. Falske lærere. Hva med Lutheranerne og
alle de andre? Alle..??., være manifestert for tiden. Men Bror
Branham kunngjør sin tjeneste: "Jeg er her." Hva er det han sier her.
"Fra den tiden", i 1962 i Seatle: "Dette er min tjeneste å forkynne at
Han er her. Min forkynnergjerning er da å bekrefte mitt Budskap om
at Han er her. Jeg skal manifestere det." Ho - ho - ho, Bror og Søster,
du er absolutt nødt til å være mer enn å være på bekjentskapets talefot
med Den Allmektige Gud, eller, å ha en liten titt gjennom teleskopet
ditt. Du er nødt til å bli som Johannes, i samtale med Den Allmektige
Gud, og Paulus likeledes, og Døperen Johannes på samme måte. Du
kan ikke bare være en vanlig en, slik vi er det. Jeg priser Gud for å
være en vanlig en. Der er flere av dem enn av de andre, men, ser du,
manifestert ved å bringe det åpenlyst til kjenne. Bare profeten kunne
gjøre det. Bare han kunne demonstrere det. Ser du? Hva er Ordet?
Han, Logos, er her. Jeg er her for å bevise Logos. Du kan ikke se
Ham. Der er et fotografi. Der er et fotografi her. Alle blir forvirret.
Damp, røyk, der oppe hvor der ikke er damp og røyk. Men der er det
damp og røyk, ring av engler. "Hør nu da. Et øyeblikk bare." A, nå,
kom ikke med "et øyeblikk bare" til noen. Det gjelder om hva profeten
sa. Du, vis meg noen andre som var så bakket opp slik som denne
mannen var det. Vis meg! Ingen. Ikke noen i det hele tatt. Du sier:
"Jeg skal manifestere Ordet. Jeg skal gjøre det slik at det blir helt synlig. jeg skal bevise at Han er her. Og det er best dere hører etter fordi
det er nødt til å være et budskap, og det vil ikke være det gamle
budskapet." Nei! Du blåser hjernen din ut på dette ene her når du
forsøker å få det nye og det gamle Budskapet sammen fordi du ikke
kan sy en ny lapp på et gammelt kledebon ellers vil hun springe i
luften høyere enn en drage kan gå. Du kan ikke fylle ny vin på gamle
flasker, gamle geiteskinn... (Hallo geiter!) ... geiteskinn eller
geiteskinnsflasker, som han sier, når du har tatt geiten ut. Men han
hadde nok tilbake av skinnet til å være temmelig kåt. Noen ganger
liker jeg ikke engang gode penger. Det er altfor gale. Nå, utmerket,
hør etter. Får er likevel gode får. Det er godt.
§157. Jeg har sagt dere Sannheten, og Gud har bevitnet at det er
Sannheten.
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Selvfølgelig. Når var det noen gang feil? Gud i menneskelig kjød kan
ikke ta feil. Profeten kan ikke ta feil. Gud er i Sine profeter. Nu sier
jeg: "Husk dette." I de samme talene sa Bror Branham at han kan bare
forkynne det slik som han ser det, og si det ord for ord. Snakk om et
fotografisk sinn. Han hadde aldri et fotografisk sinn, han hadde en
Hellig Ånds Sinn. Han hadde Kristi Sinn.
§157. Nu sier jeg dere: ”Så sier Skriften at, hvis den troende legger
sine hender på den syke,” sa Jesus: ”De skal bli helbredet!"
Gi nu akt på hva han gjør. Han bygger et fullstendig, og et mer
storslått, grunnlag for frigivelse av tro på et Skriftsted Som nesten har
vært bandasjert til døde. Det har vært brukt gang på gang uten å miste
sin Kraft: "De skal bli helbredet."
§157. Tror dere det? Da, i, (merk deg nu) Guds Nærvær. (merk; han
bruker uttrykket 'Nærvær' hele tiden) tror ikke dere at Han vil gjøre
det, rett nu?
Hør etter nu. Han sa: "Jeg er den som kan manifestere Ordet, Det Som
jeg har manifestert, og vil nu, at Han er her. Derfor, i Hans Nærvær,"
(hvis du vet hva jeg sier, så sa han:) "vil dere miste troen på Skriften
Som dere har forsøkt å miste troen på i årevis, og dere sitter der
fremdeles, syke." Nu har vi hatt en hel del Skriftsteder her, Som står i
Bibelen, Som er blitt brukt av og til med god virkning. Hva skjedde
med Brudens vekkelse? Hun har ikke engang grepet dette. Jeg kan
forkynne mekanikken inntil kyrne kommer hjem. Og jeg kan forkynne
det inntil de Hellige blir tatt hjem, og aldri bli helbredet, og mister alt.
Og du kan bli sittende her og gjøre det samme fordi Bror Branham sa:
"Du var nødt til å bli salvet for å få det på samme måte som jeg må
være salvet for å gi det." Den eneste grunnen til at jeg forkynner
mekanikken er fordi jeg tror dette. Og hvis jeg kommer så langt som
mekanikken, da er Gud nødt til å bringe frem Dynamikken. Og er min
mekanikk riktig, da er Gud nødt til å gjøre noe med den fordi det hele
er billedet. Bror Branhams mekanikk var riktig. Han var en profet,
født på en spesiell måte. Han er et Brudelem. Han skulle utføre en
jobb for denne tiden, og Dynamikken kom over ham.
§157. Så, i Guds Nærvær, tror ikke dere at Han vil gjøre det, rett nu?
Han forsøker å løfte opp troen din, og viser deg, for derved å- gjøre
hvert Ord i Bibelen levende. Ikke sant?
§158. Legg nu hendene på hverandre, og hold dem bare der en liten
stund. Ikke be. Legg bare hendene på hverandre, dere som er der ute
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på andre steder. Og jeg, jeg selv, jeg legger meg selv over disse
lommetørklene. Nu vil jeg dere skal se på meg et øyeblikk. Hva har
Gud latt stå ugjort?
Det er et spørsmål. Ikke noe, uten å komme ned og treffe balltreet ditt,
og helle Det inn i deg. Det er ikke Guds Plan. Riktig? Dette er tingen.
§158. Se hvordan Han er, det Ordet Som vi har lest, (Med andre ord,
se hvorledes Han er det selv-samme Ordet Som vi har lest) profetiene
som vi har fortalt, at, Jesus identifiserte Seg i samsvar med profetiene.
Nu, hvordan gjorde Han det? Ved å la profeter. tale etter at Gud,
manifestert i menneskekjød, beviser Det, der. Ser du? Se nu her. Se nu
på timen, og de tre siste ukene, hvor vi plasserte den timen vi lever i.
Vi har, ved å forkynne på denne linje i 2 uker, forkynt lenger enn det,
antar jeg, fordi vi ikke kan gjøre en god jobb så kvikt som han kunne
gjøre den.
§158. Se på hva vi har lest. Hva med de falske profetene, og tegn som
nesten skal forføre de utvalgte?
Se, de kan likevel ikke klare å gjøre det.
§158. Hvordan Ordet er blitt manifestert,
Det er Logos gjennom en profet, at den Ene der, Ildsøylen, ikke er
ham. William Branham var ikke Ham, men du ser Logos, profet,
Hellig Ånd, Som virker gjennom ham, Gud i menneskekjød,
Menneskesønnen åpenbart, Ordet Som lever Seg Selv i bandt folket.
Nødt til å ha en profet. Bare husk på det.
§158. Hvordan Ordet er blitt manifestert, hvorledes denne tidens gud
har, ved hjelp av løgnen, blindet folkets hjerter.
De tror ikke det.
§158. Og hvordan Gud Selv har sagt gjennom Sine profetier at disse
tingene ville finne sted i denne Laodikea menighetstid. Det står ikke
noe tilbake, ugjort. Gud er her. Akkurat den samme Gud, Som snakket
med de mennene i Emmaus, Som identifiserte Seg Selv ved profetiene
som var forutsagt om Ham, Han er her i kveld idet Han gjør kjent Sitt
Nærvær ved profetiene som var forutsagt for denne menighetstiden:
"Han er den samme i går, i dag, og til evig tid. Kan dere tro det?
Fint. La oss gå tilbake til side 27, og den siste linjen i
§ 144. Det er Budskapet Som Gud har i Sin Bibel for denne time, at,
Jesus Kristus er her i kveld, og lever.
Det er på Emmaus veien. Nu så de Ham på veien til Emmaus, men de
så Ham ikke av den enkle grunn at de tok Ham for å fremmed. Og
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Han åpenbarte alle profetiene, og de kjente Ham igjen på et tegn Han
gjorde. Du har her den samme tingen her. Vi kan ikke se Ham, selv
om vi fikk Budskapet. Og vi vet det er et sant Budskap med de riktige
tegnene. Så derfor er timen gitt til kjenne og vi vet hvor vi er. Kom
ikke og fortell meg at Han ikke er her. Folk er bare tilbake i Pinsen.
Hør nu etter. "Han er den samme i går, i dag, og til evig tid." Nå.
Hvorfor bruker han denne uttrykksmåten i Hebr. 13,8? Nu skal vi føre
dette over i en ny dimensjon. Ikke bare den dimensjonen vi benevner
som: "Rett der nede i Sodoma og Gomorra," fordi det er den. Vi skal
føre den videre. Nu skal vi føre den rett frem til et sted som er: "den
samme i går, i dag, og til evig tid," hvori Gud bruker profeten. Så
Hebr. 13,8: "Alfa under Paulus," blir til det sanne "Omega under
William Branham," at, Hebr. 13,8 er 100 % sant. I det ligger det
avgjørende fordi det forut bare var med munnen. Det var bare snakk.
Men, fikk du tak i billedet? Der er det, rett der. Du har Ordet. Du fikk
Ordet stadfestet. Så nu ser du Gud gjort til kjød, Hebr. 13,8. Kan ikke
forandre Seg, vil heller aldri. Så Hebr. 13,8 og Markus 16 er meget
uvesentlig. Det er der, men bli ikke ført vekk.
§158. Kan dere tro det? Legg da hendene deres på hverandre.
Med andre ord sier han: "Legg nu hendene på ved å vite at Han er her,
ved å vite: 'Jeg Er Den Jeg Er og hva som går for seg. Nu er det
deres." Om vi nu bare holder fast på vår stilling, noe som jeg ikke vet.
Jeg er ikke altfor entusiastisk. Jeg vet hva jeg snakker om, og jeg er
ikke altfor entusiastisk når det gjelder meg, og jeg er ikke altfor
entusiastisk når det gjelder deg. Men jeg vet at både du og jeg kan,
ved Guds Nåde og hjelp, komme til det stedet jeg taler om. For der er
ingen strebing. Der er en naturlighet, der er en Åpenbaring, Som selvfølgelig Bror Branham sa: "Dere må nødvendigvis være salvet til å
motta Åpenbaringen om at dere er helbredet." Vi strever, vi subber
omkring, og han sa: "Åpenbaringen av Hans Navn Jesus. Der er ikke
nok Kraft tilbake noe mer til å få en aldri så liten bit med helbredelse.
De skriker det ut, de roper, de hopper opp og ned, de kjemper krampaktig, men Navnet virker ikke." Han sa: "Under de 7 tordener vil
Navnet være det nye Navnet åpenbart." Jeg vet ikke hva det betyr.
Han ville ikke si det til meg. Derfor har jeg ikke noe å meddele dere.
Men jeg vet en ting, og den er uten tvil dette. Det taes fatt på en ny
dybde; som vi forstår vi snakker om i kveld. Jeg sier ikke at det er
tingen. Nei, la ikke noen, om det så bare var for et øyeblikk, være
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uenige og si noe annet fordi jeg rett nu motsir deg hvis du tror at jeg
sier at det er det nye Navnet, åpenbart som tordener. Nei, jeg biter
ikke på det eller ordet et øyeblikk, eller hva som helst ellers fordi vet
ikke. Jeg vet ikke, jeg vet ikke. Men jeg vet hva jeg snakker om her.
Han brakte det over i en annen dimensjon, og dimensjonen gikk vi
glipp av om vi hadde fått den, den gangen han sa: "Om dere bare
visste hvem jeg var, ville vi alle bli helbredet." Det er helt nøyaktig
Sannheten. Jeg skal si deg en ting. William Branham er ikke noe mer
død enn Moses, Isak, Abraham, og resten av dem, eller Jesus Kristus
Selv. Og jeg mener i Åndens Rike. Ikke i det fysiske fordi Gud er Gud
for de levende; ikke de dødes Gud. Der er bare en virkelig levende En,
og det er Jesus Kristus, og de lever på grunn av den samme Personen,
til og med Den Som vi lever ved. Der er ingen forskjell fordi om
mannen er gått bort, og legemet hans.
§158. Legg så hendene på hverandre. Ikke be for deg selv, men på din
egen måte for den personen som du har dine hender på fordi de ber for
deg. Ikke tvil nu.
§159. Og, om dere kunne se på hva jeg ser på. Jeg forteller det til dere
ved hjelp av visjon. Og dere vet jeg ikke ville lyve for dere ved å stå
her. Dersom dere kunne se, og deres tro kunne trekke Den store
Hellige Ånd, Som svevet i luften der borte (der er Den, rett der; ringen
av Engler) som vitenskapen tok et fotografi av, og ser Den beveger
Seg gjennom denne bygningen idet Den bare forsøker å finne et sted å
lande på da Den forsøker å finne et ankerfeste. Bare tro Den, min
Bror.
Med andre ord. Gud er mer enn villig enn vi er villige til å ta imot. Det
må en Åpenbaring til, Guds Nærvær.
§159. Han er identifisert ved Skriften osv., at det er riktig. Be nu i
oppriktighet for den personen som du har dine hender på; de ber for
deg. Nå. Vær på vakt nu. Der er en dobbel fremheving som kommer
frem i denne setningen:
§160. Kjære Jesus av Nasaret. Mens vi er oss bevisst, Herre, ved
Ordet, at Du er her ved Løftet, at Du er her (Nå, vi er oss bevisst ved
Ordet. Det er en bibelsk lære. Og Logos, synlig manifestert for profeten, beviser at Han er her, og også ved Løftet.) midt i blant, der hvor
to eller tre er samlet, (ser du?) og disse tegn skal følge dem som tror
(det er et Løfte) hvis de legger sine hender på de syke, skal de bli helbredet. Måtte Den store Hellige Ånd gå ut gjennom disse
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telefonbølgene, og inn i enhver forsamling. Måtte det samme Hellige
Lyset, Som vi ser på, rett her i menigheten, måtte Det falle på enhver
og alle, og måtte de bli helbredet i denne time."
Vel, hva er det vi ser på? Vi ser på en virkelig tilbakevendelse av
Pinsens dager, på sann, ekte forsegling, en virkelig sann Dåp, en sann
befatning med Den Hellige Ånd Selv, Gud, rett nu. Ikke i farvannet,
men er rett her.
§ 160. Vi irettesetter fienden, djevelen, i Kristi Nærvær.
Merk deg de ordene igjen: "I Kristi Nærvær."
§ 160. Vi sier til fienden at han er beseiret ved den stedfortredende
lidelse, Jesu Kristi død, og den triumferende Oppstandelsen tredje dag.
Og Han har tydelig bevist at Han er her i blant oss i kveld, i live, etter
1900 år.
Et øyeblikk bare, nu. Hvor er Han i de 1900 årene? Jeg ønsker at våre
kritikere skulle svare på det spørsmålet. "Å,” sier du, "Han har alltid
vært her." De har alltid visst at Han var her, min Bror og Søster. Bror
Lawrence, munken, praktiserte Kristi Nærvær. Søsteren i Kina
praktiserte Nærværet: "Kristus er her." Ikke som dette. Det er grunnen
til at de mister anledningen. De forsøker å anvende denne nye læren
sammen med den gamle læren ved å gjøre den nye læren til en ide en
liten bit med overflødig stoff som plasserer profeten som arrogant og
ikke i det minste ydmyk.
§160. La den levende Guds Ånd fylle ethvert hjerte med Tro og Kraft,
(det er hva Han gjør) og helbredelseskraft fra Jesu Kristi Oppstandelse
Som nu er identifisert ved dette store Lyset Som sirkler rundt
Menigheten i Hans Nærvær.
Merk deg igjen. Han sa: "i Hans Nærvær." Var det ikke for Hans
Nærvær, ville Han ikke ha vært her. Og hvis Han er her, da er vi i
Hans Nærvær.
§160. I Jesu Kristi Navn, la det skje til Guds Ære.
§161. Måtte disse lommetørklene som vi ber over, måtte de gå til de
syke og lidende som de er bestemt for. Måtte den selv-samme Hellige
Ånd, Som er her nu idet Den identifiserer Seg Selv, gjøre Seg Selv
kjent på hver eneste pasient som disse blir lagt på. Ser du? Gjorde Seg
kjent ved å praktisere Ordet; lar nu Ordet skje med folket.
§161. Måtte Guds Nærvær (der er det igjen) fylle deres hjerter så med
tro, (nu har vi snakket om det) inntil deres legemers sykdom blir
helbredet.
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Ettersom Han får førsteplassen blir Åpenbaringen sterkere og sterkere.
Der er bare en ting som kan hende, og det er at Guds Kjærlighet skal
innta førsteplassen. Den gode Ånden skal se folk helbredet fra i kveld
av. Jeg tror det. Jeg vet ikke om jeg har rett, men jeg tror det skal skje
på grunn av det Bror Branham sa. Jeg håper ikke at jeg har brakt det
altfor langt. Jeg tror ikke det. Nå. Denne Ene, Som blir identifisert,
Det er i §? Fint. Legg nu merke til at Han er identifisert ved tegn, identifisert ved hjelp av to fotografier også; vi så profeten åpenbare
Ham der, for husk på, profeten åpenbarer Menneskesønnen. Det er
riktig. Gud åpenbarer Seg, Selv, Logos, gjennom profeten. Deretter
går han og forteller oss om det alt sammen å åpenbare det. Ok.
§161. Måtte Guds Nærvær fylle deres hjerter så med tro inntil deres
legemers sykdom vil bli helbredet. Dette ber vi om til Guds Ære i Jesu
Kristi Nærvær, og i Jesu Kristi Navn. Merk deg, han stiller Navnet og
Nærværet sammen. Hvordan skal da folket be bønnen som profeten ba
uten å gjøre det? "Ah, jeg har alltid visst at Han er her." Å ja, så
sikkert at han gjorde det. Visste du det? Du er en løgner. "Jeg bryr
meg ikke om hva mannen Branham sier." Mannen er en skamløs
løgner. Han er så antikrist som.., hvem? Saudi Arabias leder. Eller vi
kan gå litt lenger, men bry deg ikke om Saudi Arabia. Bare gå til Iran.
Du vet om den ene der. Ayatolla. Like mye antikrist. Ser du? Bare...
Går loddrett bort fra Ordet fordi Bror Branham sa: "Moses, nu
Paulus."
Sa han det eller sa han det ikke? Så hvis han sa det, stod han på et
annerledes grunnlag. Vi fikk et annerledes Budskap. Det gamle er
borte. Det er ferdig. Blir nødt til å fornye våre sinn. Bli stappfull av
Guds Ord.
§161. da vi, Jesu Kristi tjenere, ber om det. Amen.
Nærværet og Navnet. Skjønner? Hans Nærvær bringer personlig tro,
og deretter forsamlingstro. Nærværet bringer den personlige troen, og
så forsamlingstroen. Hvordan i all verden kan dere ha en forsamling
som sitter her delt over om man er på linje med forkynneren, hva han
lærer, om det er fra det som er Bror Branham, eller om det er fra de
andre menneskene? Nu sier ikke jeg at vi er på den måten. Jeg sier
bare at jeg kaster frem spørsmålet: "Hvordan i alle dager kunne det ha
seg?"
Nu vil du lett kunne vite det for det vil slå klikk hver eneste gang. Det
kommer til å slå klikk. Pinsebevegelsen døde da de vendte dette
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ryggen. Husk på at Missionary Alliance (Misjonsforbundet) vendte
Ildstøtten ryggen og døde, og Pinsefolkene sa nei til den selv-samme
Ildstøtten Som de sa de hadde. Husk på at Luther så etter dette,
Ildstøtten. Wesley så etter Ildstøtten, Pinsevennene sa de hadde Den.
De hadde Den ikke. William Branham så etter Den. Han så ikke
engang etter Den. Ildstøtten kom til ham akkurat som med Moses.
§162. Fra deres hjerter nu; jeg bryr meg ikke om hva som var galt med
dere. Kan dere, fra deres hjerter, tro av hele deres hjerte at Guds Ord
har gitt dere det dere ba om?
Nu er det fundamentalt for hjertet å komme på linje med. Kom an. Det
er nødt til det. En dag sa Bror Branham: "Når dette, og dette, og dette
blir til ett, Ord, tanke og hjertet, at de forenes, vil ikke noe svar
unnslippe deg. "Han sa: "Den riktige mentale holdningen," sa han,
"når du får den riktige, mentale holdningen til et hvilket som helst
løfte i Boken," sa han, Bibelen, vil det bringe deg svaret fordi ingen
tenkte på å få resten av det. Den riktige, mentale holdningen til hvilket
som helst Guddommelig Løfte vil bringe Det til å skje. Den riktige,
mentale holdningen er å ta imot Det og si: "Det er så sier Herren." Til
å ta imot, og si, er: Så sier Herren.' Det er Gud i Sitt Univers." Så her
er vi. Ok.
§163. Dere ute på telefontrådene. Hvis dere har trodd av hele deres
hjerte mens forkynnerne legger sine hender på dere, og deres kjære
legger hender på hverandre, dersom dere tror av hele deres hjerte at
det er gjort, da er det over. Den store Hellige Ånd, Han, er her i
tabernakelet i kveld. Jeg så Ham bevege Seg over folket, viste Seg
over her på denne siden av veggen, gikk ned over en mann, kom hit
ned, og opp gjennom bygningen ved å gjøre kjent hjertenes
hemmeligheter, identifikasjonen på Hans Nærvær."
Folk liker ikke det der. Det er altfor meget likt på telepati. Spiritister
kan gjøre det. De ønsker ikke tankeoverføring. Jeg skal fortelle deg
hva jeg ikke har fortalt deg om denne store Mayer der nede, med den
mannen fremfor seg. Vi hadde ikke noe TV-apparat, men når som
helst jeg kunne se TV hos noen andre, gav det meg litt av en stund da
jeg så ham. De kastet spørsmålslappene sine ned i en stor, svær
glassbolle. Han går dit opp, og trekker et spørsmål, og når han ser på
det, og sier deg hva som er på papirlappen, forteller han det som skal
skje, og det skjedde. Nu var den mannen fanget av litt av en makt. Det
var ikke Guds Kraft. Heller ikke sa han: "Så sier Herren." Han talte
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ikke om Jesus Kristus, den Rettferdige. Her er nu mannen William
Branham i "Så sier Herren", og kommer i Jesu Navn. Tror du Gud
kommer til å bakke den andre opp? Fyren er en svindler. Ha, haa.
Hvor er da Guds Integritet? Tror du Gud spiller på sjanse og så tape?
Han ville ikke være skikket til å stole på. På ingen måte. På ingen
måte, Bror og Søster. Gud har integritet, langt mer enn alt hva du og
jeg har til sammen. Der er ingen måte Han lar en eller annen komme
forbi å bruke Hans Navn på slik som det, og bakke ham opp. Nei, ikke
på noen som helst måte. Nu vil Han la dem bruke Navnet for å kaste
ut onde ånder, og små ting som det der. Men når det kommer til dette
Ordet, er det helt og holdent en annen ting. Vis meg noen som kan
gjøre det Bror Branham gjorde. Han manifesterte Ordet, manifesterte
Gud. Jeg bryr meg ikke om hva andre sier. "Å," sier du. "Hvis alle vi
gjør det i en viss grad." Da blir det gjennom dere, men det blir ikke i
denne graden. Jeg snakker om noe som er helt annerledes. En ut av tre
på 6.000 år. Ser du? Viste Seg, kom ned på jorden. Legg merke til
ordet "Nærvær" igjen.
§163. identifikasjonen på Hans Nærvær for å vise at Han er den
samme i går, i dag, og til evig tid. Han er i vår midte! Han er Gud, den
Gud Som aldri vil feile.
Husk nu på Hebr. 13,8 som har en større anvendelse for denne time
enn det har hatt tidligere. Med andre ord forsøker jeg å si deg noe.
Jesu Navn, Jesu Nærvær, Hebr. 13,8 gjør ikke for andre hva det gjør
for oss. Jeg beklager, men det er ikke stedfortredende. I samsvar med
dr. ?Woosten? som sier at da Jesus sa Gud er Hans Far, sa Han faktisk
at Gud var Hans Far på en måte som Han ikke var Far på for noen som
helst andre, og det er hva vi taler om i kveld. Gud har med oss å gjøre
på en måte som Han ikke handler med noen andre på. Det gjør oss
ikke oppblåste eller til noe annet, men det gjør oss til et folk som kan
gi Ham førsteplassen. Husk, det gjør oss ikke til det å påta og være
over noe som helst eller å ha noen førsteplass. Det gjør en person
liten, ser du.
§163. Han er Gud, Gud Som aldri gjør feil.
§164. Og brente ikke våre hjerter inne i oss, og brenner det ikke nu
over å vite at vi er nu i Nærværet av den oppstandne Jesus Kristus
Som tilkommer Ære og Lovprisning i all Evighet, Han Som er
billedet, Den Allmektige Jehovas uttrykte billede? Han Som kom ned
i en brennende busk i form av en Ildstøtte (tilbake til Moses) for å
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tiltrekke Seg en profets oppmerksomhet (tilbake til Paulus, tilbake til
William Branham) Som har steget ned på fjellet, og enhver som i det
minste forsøkte å berøre det, ville bli drept unntatt Moses og Josva.
Hvordan det var at Han ledet Israels barn gjennom ødemarken, (Han
gjør det nu) på deres reise, som en forbillede på det utkalte folket i
dag.
A, min Bror og min Søster, er vi allerede kommet dit? Nei. Vi er
fremdeles på reisen på grunn av dette. Hvem bevirker det? Han. Han
kunne ikke gjøre det før fordi Han ikke hadde kommet ned før. Du
sier: "Jeg tror Han kom ned, før." Jeg bryr meg ikke om at Han kom
ned før. Han kom ikke ned på denne måten. Ah, folk argumenterer,
diskuterer, og debatterer. Hva de forsøker å si deg er dette: "Hei, vi
behøvde ikke å få noe fra ham. Vi hadde det allerede." Det der er
Pinsevennene ??? ??? Jeg skal si deg noe. Pinsevenn flokken er et
sammensurium helt inn i roten. Ikke noen Sannhet fra isse til fot.
Hvert eneste bord er fullt av oppkast ombalabammmmm det var godt
Luther, nam, nam. Faktum er at dere ikke engang kan tåle en flue. Jeg
kan ete en flue hvis tingen var stekt. Så jeg kan ikke klare sludderet
deres. Jeg er ikke ment å kunne klare det ved Den Allmektige Guds
Nåde. Gud hjelpe meg. Jeg klarer det ikke. Inne i mitt hjerte ønsker
jeg ikke å ha noen ting å gjøre med det stoffet der. Jeg ønsker et nytt
Budskap for en ny menighetstid og for en ny time, Bror og Søster.
§164. for å tiltrekke Seg en profets oppmerksomhet; Han Som har
steget ned på fjellet. (Hør etter nu.) Her er Han. Ved hjelp av
vitenskapelig undersøkelse. (Her er Han på begge fotografiene.)
Identifiserer Seg til og med fremfor vitenskapen. Og ved Hans selvsamme handlinger, og ved Hans selv-samme profeti om de tingene
som det var profetert om at Han skulle gjøre i denne tiden for å gjøre
Ham den samme i går, i dag, og til evig tid, er blitt fullkomment
stadfestet.
Nå. Så Hebr. 13,8 kan ikke gå i oppfyllelse uten en profet, ellers
gjetter du. Du bare tenker fordi du ikke kan bevise det. Når Han kommer på scenen, på den måten Han er forventet å skulle komme på
scenen ifølge Skriften, og gjennomfører på scenen det som Han skulle
gjøre ifølge samme Skriften og blir manifestert, da vet du at Han er
den samme i går, i dag, og til evig tid, og Han kan ikke det uten en
profet. Skjønner? Der er en indre dybde til disse tingene, Bror og Søster, og som bare fortsetter med å gå som i en spiral, fra det negative til
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det positive. Det er ikke slutt en nu. Og ved Hans selv-samme
handlinger, og ved Hans selv-samme profetier, er de tingene, som er
profetert om Ham til å gjøre i denne tiden, for å gjøre Ham til den
samme i går, i dag, og til evig tid, blitt beviselig stadfestet. Er ikke det
nok til å få våre hjerter til å brenne inne i oss?
Ikke sant? Husker du den brennende busken, Ildstøtten i busken, at
Jeg Er Den Jeg Er? Er der noen forskjell? Den er den samme Ene,
samme manifestasjonen, den samme Gud, den samme alt sammen.
Husk på at Bror Branham sa i 1. Mos. 18. at det var Elohim. Ikke to
guder, ikke tre guder. Jeg kan ikke forklare dem. Jeg vet der er en
Gud. Det er Åpenbaringen. Om jeg forsøkte å finne ut av det, så kan
jeg ikke gjøre det. Kanskje Han en dag vil hjelpe meg. Det er ikke på
det naturlige planet. Der er en Gud enten jeg kan forklare det eller du
kan forklare det. Jeg vet en ting. Den selv-samme Gud viste Seg da
fotografiet ble tatt. Du sier: "Det er en Gud Som ser temmelig underlig
ut." Du har en misoppfattelse her. Du ser ikke Gud. Du ser Lyset Som
innhyller Ham. Intet menneske kan se Gud og leve. Gud har en maske,
og masken taes vekk gjennom samtale. Enn om profeten ikke hadde
kommet på scenen, og forklart alle disse tingene? Hvor ville Gud
være? Hvor ville vi være? Det ville ikke være
noe godt. Ville være
totalt fortapt, hele Guds tabernakel. Herren velsigne dere. La oss nu
reise oss. Skal vi? Søndag morgen 10.30.
Nådige Gud, Evige Fader. Hvor vi lovpriser", Deg igjen for Din
Kjærlighet, Barmhjertighet, og Vennlighet Som Du har skjenket oss.
Vi vet, Herre Gud, at der ikke er noen ved siden av Deg. Der er intet
som er verd å herlig-gjøre enn Deg, Herre. Der er bare ikke noe i dette
livet, Fader. Hvis Du vil-- Faktum, saken er at var Du ikke her, og, Du
ble tatt bort på en eller annen måte noe som ikke kan skje, hvordan
kan da noe eksistere? Vi vil alle går tilbake til ingenting. Hva er
ingenting?
Der er ingen måte, Herre, våre sinn, våre fantasier noen gang kunne
avvise Deg på eller sverte Din store posisjon. Uansett hvordan vi
snakker, låter det mange ganger altfor rappkjeftet, Herre, etter å rose
seg selv, og til å være altfor menneskelige, men vi vet i våre hjerter,
våre sinn, denne sindigheten i Det, og vi fryder oss virkelig i
Åpenbaringen, ikke bare i den kjensgjerning at vi vet ting, Herre, fordi
vi kunne komme til det punktet hvor Paulus sa: "Om jeg visste alle
ting, og har alle Åpenbaringer, har all tro," og har både det ene og det
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andre, "og ikke har Kjærlighet," og ikke har Gud Selv, hvor er jeg da
så? Det ville ikke gjøre noe godt. Men, Herre, i kveld tror vi at i denne
spesielle time, i denne spesielle tiden, at vi ikke har tatt disse tingene,
Herre, simpelthen ved en disiplin som vi har kommet til av oss selv,
men det er kommet fordi Du drog oss, og vi så, at uten å vite at Du var
der, at noe var der, at her var en mann vi måtte høre på. Og vi er glade,
Herre, at vi har hørt etter. Vi håper bare på at vi har hørt riktig etter,
aktpågivende, alvorlige, sindige; måtte det bli mer og mer slik, Herre,
at denne kvelden har begynt som en kveld. Jeg vet ikke om den har.
Jeg kan ikke si hva som skjer eller hva som ikke vil skje eller hva vil
skje. Men jeg vil be om, Herre, at fra Ordet talt, og det selv-samme
beviset av det som vi har sett på i dette Budskapet, og fra de tidligere
erfaringene med profeten og med Ditt store Selv, Herre, at der er et
platå som blir tilbake til å bli nådd for en høyere forståelse, og en
Åpenbaring, Herre. Men O Gud, la det ikke bli bare for sinnets skyld,
eller for folkets skyld, Herre, som ville være noe, men, Herre, for Din
Herlighet og Din Ære, at der måtte bli et vitne for Ditt Ord, Herre, og
manifestere Ditt Ord, som levende epistler lest og kjent av alle mennesker. Hjelp oss til å bringe vår tenking ned, Herre, og bli meget,
meget små i egne øyner, slik som vi burde være, Herre, og ikke tenke
om oss selv på noen måte som vi ikke burde tenke. Men enhver mann
og enhver kvinne, Herre, hver eneste en av oss, ethvert barn, vil lære
kvikt å ha fullverdige vitnesbyrd i våre liv til å manifestere hva
tjeneste vi enn har, som kan være en av hundre ifølge Irenæus, ved å
vise barmhjertighet i vennlighet og Gudgitt overbringelse, og så
mange ting, Herre, som folket ikke er klar over. Det er alt del av det
manifesterte Ordet, men hva ville det være uten Sannheten? Å bevise
at det er et sant manifestert Ord, ikke noen uekte, falsk, hyklerisk ting.
For Du sa: "La ikke Kjærligheten være hyklerisk," og vi har en
Kjærlighet for Brødrene Som ikke er hyklerisk. Så i kveld, Herre, ber
vi inntrengende om, skjønt sammen med Deg vet vi bare at vi ikke
trenger å be innstendig, men at vi trenger å være mer alvorlige, og
legge oss selv åpen for det. At dybdene av det vi har fått lære ikke skal
unnfly oss, men bli aktivisert, og gitt Dynamikken i det til oss. Ikke
bare simpelthen å få vår anmodning, som er i Ordet, gitt til oss, men,
det er vidunderlig; men til å bli i ett med Deg, og Du i ett med oss,
uansett hva. Den dyp gitte Freden fra Gud, og Guds Nådes mangfoldigheter er i slik grad en del av våre sjeler og vår Ånd og våre selv-
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samme fysiske Liv, våre sinn og det hele, at det skulle være sanne,
levende epistler, Ambassadører for Kristus. Bror Branham sa: "Små
messiaser." Disse tingene, Herre, er hva vi ville like i det sanne
Ydmykhetens Rike slik at Du får førsteplassen fordi det er den Du
skal ha uansett. Og hvis vi ikke gir Deg den nu, må enhver tunge
bekjenne, og ethvert kne bøye seg. Vi skal ha det likevel.. Måtte vi få
det i denne Nådens tid, Herre, og Kjærlighet og Respekt, Ydmykhet,
Sindighet, Oppriktighet, med en Kjærlighet for Brødrene Som ikke' er
hyklerisk idet vi ikke regner våre liv for dyrebare for til og med å
legge våre nakker ned for våre kjære; ikke våre personlige familier,
men Bruden i Jesus Kristus dersom det var nødvendig, Herre. Det
kunne være, vi vet ikke, idet vi regner alle ting for tap for å oppnå
aller høyeste verdighet ved å strebe etter å tjene i all Ærbødighet.
Fader, hvem som helst kan be, slik som vi gjør det i kveld, og det
kunne bare ende opp i ord. Frels oss fra våre egne tunger, og våre egne
ord, Herre, for vi vet at Du allerede har fortalt oss: "La våre ord være
få, for Du er i Himmelen og vi er på jorden." Og gi oss ikke
selvtillitens offer, Gud. Vi ønsker ikke å være på den måten. I våre
hjerter ønsker vi å ha det rett, og der er bare En Som kan hjelpe oss.
Du førte oss så langt, Herre. Måtte vi åpne oss opp som aldri før, og
slik burde vi gjøre det som aldri før, og innvie oss til Deg. Vi ber om
disse Barmhjertighetene i Jesu Kristi Navn, amen.
Herren velsigne dere. Så søndag formiddag kl. 10.30. Så synger vi
bare: "Ta det Navnet Jesus med deg."
Ta det Navnet Jesus med deg,
Barn med sorger og med ve,

Denne talen er tatt ned fra lydband og oversatt til norsk av:
Chr. S. Viken og
Magne Espeland.

